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Referenční souřadnicové systémy
ICRS, ITRS a ETRS-89,
jejich definice a realizace

Příspěvek se zabývá definicí a praktickou realizací moderních globálních souřadnicových systémů jak v kontinentálním
(Evropa), tak i v regionálním rozsahu (Česká republika). Realizované referenční rámce umožňují širokou mezinárodní spolupráci v oblasti geodynamiky a geodézie, dále pak některé z nich mohou sloužit k lokalizaci údajů GlS.

The lCRS, lTRS and ETRS-89 Reference Co-ordinate Systems, Their Definition
and Realisation

The paper discusses defining and realising ofmodern global co-ordinate systems in continental (Europe) as well as regional
extent (Czech Republic). Realised reference frames enable wide international co-operation in the field of geodynamics and
geodesy, some of them can serve to GlS data localisation.

Referenční souřadnicový systém lCRS (lnternational Celestial Reference System - Mezinárodní "nebeský" referenční
systém) a souřadnicový systém lTRS (lnternational Terrestrial Reference System - Mezinárodní terestrický referenční
systém) jsou dva základní referenční systémy, umožňující řešení geodetických a geodynamických úloh nejvyšší přesnosti.
Oba systémy jsou realizovány pomocí nejpřesnějších pozorovacích technik na základě nejširší mezinárodní spolupráce
a jejich udržování je věnována nejvyšší pozornost. (V následujícím textu předpokládáme, že čtenář je obeznámen se základními pojmy geodetické astronomie). Pomocí prvního
z nich - lCRS - je realizován inerciální systém, který slouží
mimo jiné k popisu pohybu nebeských těles včetně umělých
družic Země, druhý - lTRS - vytváří nejpřesnější globální terestrický souřadnicový systém, pomocí něhož jsou realizovány další světové systémy (např. WGS-84, tj. World Geodetic System) nebo systémy kontinentální či regionální
(ETRS-89, tj. European Terrestrial Reference System, ap.).
Vzájemný vztah mezi referenčními rámci (lCRF a lTRF),
které jsou základní a nedílnou součástí systému (definici viz
níže), je definován výrazem

1. Definice ICRS
Obecně je možné říci, že ICRS se skládá, viz [12] z
• algoritmů a konstant, doporučených k užívání při jeho realizaci
• referenčního rámce ICRF.
V případě algoritmů a konstant jde zpravidla o publikovaný a mezinárodně schválený soubor výpočetních procedur
a parametrů (např. vzorce pro výpočet precese a nutace, koeficienty precese, nutační amplitudy, rychlost světla atd.), referenčním rámcem rozumíme soubor reálně existujících kosmických objektů, jimž jsou přiřazeny souřadnice.
V roce 1991 vznesla Mezinárodní astronomická unie
(IAU) požadavek, aby příští referenční systém byl budován

kde P je precesní matice, ?, e, z jsou precesní úhly, Nje nutační matice, IiljJje nutace v ekliptikální délce, lie vyjadřuje
nutaci v ekliptikální šířce, matice T vyjadřuje rotaci o pravý
hvězdný čas S (vztaženému ke světovému rotačnímu času
UTl, je zde tedy zohledněn rozdíl mezi rotačním časem UTl
a koordinovaným atomovým časem UTC, tento rozdíl vyjadřuje variaci rotace Země vůči rovnoměrné škále atomového
času) a XY je matice transformující souřadnice z terestrického rámce do soustavy spojené s okamžitým rotačním pólem (přesněji s okamžitým efemeridovým pólem), xp, ypjsou
souřadnice nebeského efemeridového pólu, vyjadřující okamžitou polohu "efemeridového pólu" (který leží v blízkosti
okamžité osy rotace Země) vůči počátku (ose z) referenčního
rámce lTRF. Xde vektor, vztažený k osám lCRF (definice je
uvedena dále) a podobně XT je vektor vztažený k osám lTRF.
V následujících odstavcích se budeme zabývat jednak definicí obou výše zmíněných systémů, za druhé si povšimneme
jejich konkrétní realizace.

na kinematickém základě, použitím souřadnic vzdálených
mimogalaktických zdrojů (kvazarů a aktivních jader galaxií).
Dřívější definice totiž upřednostňovala systém založený na
dynamickém pohybu Země v prostoru, souřadnice byly tedy
vztaženy k dynamicky definovanému rovníku a jarnímu bodu
v nějaké referenční epoše (Besselově - B 1950, nebo juliánské - 12000.0 = 1. ledna 2000 ve 12h). Z důvodu zachování
kontinuity jsou dřívější konvencionální směry v základní
epoše 12000.0 zachovány i v novém systému a to takovým
způsobem, že jsou s maximální možnou přesností ztotožněny
se základními směry definovanými katalogem FK5, který je
nejpřesněji definovaným souřadnicovým systémem, vázaným na nebeskou sféru pomocí metod klasické astronomie.
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Na základě doporučení IAU leží počátek pravoúhlé souřadnicové soustavy X, Y, Z souřadnicového systému ICRS v barycentru sluneční soustavy. Aby tato podmínka mohla být
dodržena, je nutno všechna pozorování pojímat v relativistickém čtyřrozměrném časoprostoru a zavádět příslušné korekce. Osa X míří k jarnímu bodu (= průsečík rovníku a ekliptiky), osa Z ke střednímu pólu, rovina XY je rovinou
rovníku v rovníkové souřadnicové soustavě.

Na základě doporučení IAU leží základní rovina ICRS
v blízkosti středního rovníku v epoše J2000.0, definova·
ného IERS (International Earth Rotation Service - Mezinárodní služba rotace Země). Základní roviny a směry
v epoše J2000.0 jsou doposud definovány přijatými hodnotami precesních konstant (r. 1976) a teorií nutace
(r. 1980). Zpracování pozorování technologie VLBI (Very
Long Baseline Interferometry) však prokázalo, že hodnoty
souřadnic objektů určených pomocí precesní a nutační teorie se liší od hodnot určených na základě pozorování. Tento
rozdíl činí několik tisícin obloukové vteřiny (mas - miliarcsecond). Na základě vypočtených korekcí platí, že poloha středního nebeského pólu (osa Z systému ICRS) je posunuta vůči téže ,ose v systému realizovaném IERS 018,0 ±
± 0,1 mas ve směru osy -X a o 5,3 ± 0,1 mas ve směru osy
- Y. Podle jiného zdroje jsou tyto hodnoty 17,5 ± 1,0 a 4,7 ±
± 1,0 mas. Porovnáním těchto výsledků je možno konstatovat, že při záměně středního nebeského pólu ICRS se
středním pólem 12000.0 IERS se dopustíme chyby 20 mas.
Poznámka: Záměnou rozumíme, že pracujeme s pólem
ICRS a předpokládáme, že jde o pól IERS a naopak.
IAU dále požaduje, aby směr nového konvenčního středního nebeského pólu byl konsistentní s obdobným pólem katalogu FK5. Na základě nejistot v určení precesních konstant
ajejich promítnutí do vlastních pohybů hvězd je možné konstatovat, že nejistota koincidence pólu FK5 vůči pólu IERS
je v rozmezí ± 50 mas.

Rezoluce IAU požaduje, aby počátek odečtu rektascenzí (poloha osy X) ležel v blízkosti dynamického středního jarního bodu epochy J2000.0.
Dynamický střední jarní bod koinciduje s přesností 10
mas s polohou středního jarního bodu IERS, jak bylo zajištěno srovnávacími studiemi. Osa X nebeského systému IERS
je implicitně realizována přijetím rektascenzí 23 mimogalaktických zdrojů z katalogů určených třemi americkými
institucemi nezávisle (GSFC - Goddard Space Flight Center, JPL - Jet Propulsion Laboratory a NGS - National Geodetic Survey). Tyto katalogy byly sestaveny fixováním
hodnoty rektascenze zdroje 3C273B v katalogu FK5
(a = 12h 29m 06,6997' v epoše 12000.0). Na základě různých
výzkumů bylo zjištěno, že nejistota realizace polohy středního jarního bodu katalogu FK5 je zhruba ± 80 mas vůči
jarnímu bodu IERS. Na této úrovni nepřesnosti koinciduje
i poloha středního jarního bodu ICRS s polohou téhož bodu
v systému FK5.

Realizace referenčního rámce ICRF, který je součástí ICRS,
byla provedena výhradně použitím technologie VLBI.
Stručný popis této metody je uveden např. v [3]. Podstata
spočívá v určování časového posunu r (a změny tohoto časového posunu v čase dr/dt) příchodu stejné vlny radiového
záření pocházejícího z mimogalaktických zdrojů na antény
alespoň dvou přijímačů (radioteleskopů) na pozorovacích
stanicích. Z měřených veličin r a dr/dt je pak možno určovat řadu parametrů, jak je uvedeno dále.
Realizací rámce byla pověřena skupina v Goddard Space
Flight Center (GSFC) v USA. Tato skupina měla dobrý přístup k datovým souborům pořízeným dalšími institucemi
provozujícími nákladné observace pomocí technologie VLBI
a měla dobře propracovanou metodiku zpracování dat.
Zpracování pozorování VLBI je nutno z hlediska určovaných parametrů rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny
náležejí vnitřní parametry, které jsou určovány pro každou
observační seanci zvlášť a jsou závislé na lokálních podmínkách na jednotlivých stanicích, do druhé skupiny patří vnější
parametry, nezávisle na místu pozorovatele·a použitém přístroji, společné pro všechny pozorovací stanice.
Hledané neznámé byly určovány metodou nejmenších
čtverců s možností eliminace vnitřních neznámých (obdoba
Helmertovy eliminační metody). Pro každou observační seanci byly určovány následující parametry:
• souřadnice referenčního objektu příslušející k dané seanci
(oprava počátku, VLBI měří úhly a nikoliv směry!),
o dva nutační parametry (oprava stávajícího modelu nutace),
o souřadnice stanic jednotlivých přístrojů (antén),
o variace rotačního času un vůči apriorně zadané hodnotě,
o troposférické parametry, jedna skupina pro jednu hodinu
pozorování,
o gradient troposférických parametrů, lineární v čase,
o parametry kvadratického polynomu přibližně aproximujícího chování staničních hodin,
o parametry změn chodu hodin v intervalu jedné hodiny,
o další nutné parametry, jako jsou skoky v chodu hodin, vzájemný rozdíl údajů hodin na jednotlivých základnách (offset).
Mezi vnější parametry, společnými pro více seancí, náležely
o relativní souřadnice radiových zdrojů,
o centrační parametry antén VLBI,
o 252 parametrů, charakterizujících
variaci v rotaci Země
(rozdíl un vůči UTC), způsobenou denními a polodenními oceánskými slapy (přílivy a odlivy).
Do závěrečného vyrovnání vstupovalo 1,6 milionu párů
měření časového posunu r a jeho změny dr/dt určených vždy
mezi dvěma stanicemi, v časovém intervalu od srpna 1979
do července 1995. Odhadováno bylo 1 305 globálních parametrů, cca 650 000 vnitřních parametrů, jednotková střední
chyba činila 32,6 ps pro časový posun a 0,1 ps/s pro změnu
dr/dto
Jednou z mála nevýhod definice souřadnicového systému
pomocí mimogalaktických radiových zdrojů je ta skutečnost,
že některé zdroje mění svoji strukturu. Tuto strukturu je
možno ve většině případů detekovat též pomocí VLBI, změna
polohy "radiového centra" však znehodnocuje využití takového zdroje pro realizaci souřadnicového systému. Z tohoto
a dalších důvodů byla aplikována následující vylučovací kritéria:
o formální střední chyba v poloze v rámci jedné seance byla
větší než 1 mas,
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• zdroj byl observován méně než dvacetkrát,
• zdroj byl observován po dobu kratší než dva roky,
• velký rozptyl v poloze, větší než 3násobek jednotkové
střední chyby,
• nepravidelná, měnící se struktura zdroje,
• yelký vlastní pohyb zdroje,
• zdroj je výchozím bodem seance (má funkci počátku).
Těmito přísnými kritérii prošlo 212 radiových zdrojů, které
tak definují rámec ICRF, 294 zdrojů bylo vyloučeno alespoň
podle jednoho kritéria, 102 dalších zdrojů mění značně svou
strukturu. Rozložení radiových zdrojů na obloze je znázorněno na obr. 1.1.
Vzhledem k tomu, že metoda zpracování popsaná výše poskytuje pouze relativní pozice radiových zdrojů, bylo nutno
přistoupit k poslednímu kroku realizace ICRS, a to provedení rotace celého systému do rámce ICRS, realizovaného
IERS. Pro transformaci bylo použito poslední dostupné realizace ICRS v IERS, souboru označeného ,RSC (IERS)
95 C02. Transformační parametry byly vypočteny pomocí
133 identických zdrojů, které obsahovaly oba soubory. Zbytkové chyby po transformaci nepřevyšují hodnotu 0,01 mas.

Katalog mimogalaktických zdrojů ICRS, obsahuje polohy
zdrojů (rektascenze a deklinace v epoše 12000.0) a jejich
chyby, korelace mezi rektascenzí a deklinací, statistické
údaje, identifikační čísla a další astrofyzikální údaje. Dále je
v katalogu označeno, zda jde o zdroj, který též září ve viditelném světle a bylo ho tedy možné použít k navázání optického katalogu pořízeného družicí Hipparcos na systému
ICRS. Střední polohové chyby v rektascenzi dosahují hodnoty 0,0004", jde tedy o nejpřesnější současný katalog.
2. Terestrický geocentrický souřadnicový

systém ITRF

Pro řešení praktických úloh navigace, geodézie, geodynamiky, geofyziky a dalších odvětví je nutné pracovat se souřadnicovými systémy, které jsou nějakým způsobem "pevně"
spojeny se zemským tělesem. Je tedy nutné definovat terestrický geocentrický systém, který by umožňoval řešení různých typů úloh (i při nejvyšších nárocích na přesnost) v globálním, celozemském rozměru.

Podle doporučení Mezinárodní geodetické asociace (IAG) na
základě rezoluce č. 2 ze zasedání ve Vídni v roce 1991 je
konvenční terestrický referenční systém (CTRS - Conventional Terrestrial Reference System) definován následujícím způsobem:
1. CTRS je lokální souřadnicový systém v relativistickém
smyslu a je platný pro Zemi a její okolí na hladině relativní
přesnosti 10-10•
2. CTRS je kvazikartézský rotující systém, definovaný
z geocentrického nerotujícího systému prostorovou rotací.
(Geocentrický nerotující systém je definován doporučeními
IAU).
3. Souřadnicový čas je geocentrický souřadnicový čas
(TCG). Metrický tenzor definující čtyřrozměrný časoprostor
má složky:
goo

=

1 - 2"2v + (4),
c

gij

=

(1 + 2"2)V
c

oij

+ (4),

g03

= (3) (2.1)

kde oij je Kroneckerovo delta, i, j = 0, ..3, c je rychlost světla
a V je gravitační potenciál Země včetně atmosféry. Údaj
n v závorce označuje členy n-tého řádu.
4. Čas, příslušející souřadnicovým změnám je identický
s TCG. To znamená, že všechny běžně používané časy (TI
- terestrický čas, TAI - mezinárodní atomový čas, UTC mezinárodní koordinovaný čas, TDT - terestrický dynamický
čas) se odvozují transformací.
5. Počátek systému je geocentrum, tj. těžiště všech hmot
planety Země včetně oceánů a atmosféry.
6. Systém nemá žádné reziduální rotace vzhledem k zemské kůře.
7. Přiřadíme-li systému kartézský referenční rámec, osa
Z směřuje do "IERS reference pole" - referenčního pólu,
který je identický s mezinárodním konvencionálním počátkem CIO (Conventional International Origin - je definován
jako střední poloha rotačního pólu v letech 1900-1905) tak,
jak byl realizován v roce 1987. Osy xz tvoří počáteční poledník, který je identický s realizací téhož poledníku Mezinárodní časovou službou (BIH - Bureau International de
l'Heure) v roce 1984.0.
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Označení
c

Hodnota
299792458 m. s']
62636856,85 mZ• s-z
6378136,49 m
1082,6359 . 10-6
3,986004418. 1014 m3• s-z
7,292115 . 10-5 rad. soJ
6363672,461 m

Wo
aE

Jz
GM
w
Ro= GM/Wo

Význam
rychlost světla
potenciál geoidu
rovníkový poloměr Země*)
"dynamické" zploštění
geocentrická gravitační konstanta
střední úhlová rychlost rotace Země
rozměrový koeficient

*) Rovníkový poloměr Země nemusí být shodný s prakticky používaným elipsoidem, pro realizaci CTRS prostřednictvím ITRS je naopak doporučeno užívat GRS80 s parametry: aE = 6378137,0 m, e2 = 0,00669438003.

CTRS je realizován
- systémem algoritmů a konstant spjatých s geometrickými
a fyzikálními vlastnostmi souřadnicového systému (neúplný výčet je v tab. Z.I), úplný viz např. v [6, 7],
- terestrickým referenčním rámcem TRF.
TRF je tvořen konečným počtem bodů na zemském povrchu, které mají přiřazené souřadnice X(t), tyto souřadnice
jsou funkcemi času. Na reálné Zemi jsou X(t) ovlivněny tektonickými pohyby, pohybem souvisejícím s odledněním,
slapy zemského tělesa, nepřímým vlivem oceánských slapů,
polárními slapy (deformace způsobená změnou polohy vektoru rotace vůči zemskému tělesu), vlivem zatížení atmosférou, vlivem změny hladiny podzemních vod, lokálními nestabilitami, siesmickými a vulkanickými efekty a variací
geocentra. Pro souřadnice v epoše t je tedy možné psát:
X(t)

= Xc +

dXo (t - to) + ~ LlXx (t),
td
x

(Z.2)

kde LlXxjsou korekce souřadnic o výše uvedené efekty. Abychom dosáhli relativní přesnosti 10-10 podle doporučení uvedeného výše, je třeba znát korekce s přesností 1 mm. Rychlost dXofdt může být vyjádřena:
dXo
dt

kde Vp1ate je horizontální rychlost pohybů tektonických desek, Vice je vertikální rychlost působená pohyby po odlednění a Vrje residuální rychlost. Xo a Vrjsou produktem analýzy a určování při zpracování měření.
Praktická realizace závisí na konkrétních použitých observačních technikách a metodologii ve zpracovatelských centrech. Zde je nutné si uvědomit, že TRS může být - díky svému
globálnímu charakteru - realizován výhradně technologiemi
kosmické geodézie. V současnosti jde o technologie:
a) VLBI - metoda byla popsána výše, slouží primárně k realizaci ICRS (střední kvadratická chyba určení vzdálenosti
dvou stanic systému ITRS je Z0-30 mm),
b) Laserová lokace družic (Satellite Laser Ranging - SLR)
- jde o měření vzdáleností pozemní stanice - družice pomocí
pulsního laseru (střední kvadratická chyba určení dráhy družice i souřadnic stanic je Z0-30 mm). Pro účely definice ITRF
se používají pozorování na tzv. geodynamické družice. Jsou
to pasivní malé (průměr 0,30 až 0,60 m) a velmi hmotné kulové objekty (až 450 kg), nesoucí na svém povrchu koutové
odražeče (nutné pro laserové pozorování). Pro tyto družice
lze tedy velmi dobře eliminovat negravitační poruchy. Řešením orbitální úlohy se určují opravy počátečních podmínek
dráhy družic v ICRF, souřadnice stanic v ITRF, variace
v rychlosti rotace Země a souřadnice pólu xl" Yp'

c) Technologie Globálního polohového systému (Global
Positioning System - GPS) - jde o stálá pozorování družic
družicového systému NAVSTAR pomocí aparatur umístěných na stanicích zapojených v mezinárodní službě GPS pro
geodynamiku (IGS) nebo v regionálních stálých pozorovacích sítích. Pro určování souřadnic drah družic v ICRF a souřadnic stanic v ITRF se využívá kódových a fázových měření (střední kvadratická chyba určení dráhy 50 mm,
relativních souřadnic 10-Z0 mm), jde tedy v podstatě o fázový dálkoměr, pracující v pásmu velmi krátkých radiových
vln. Řešením orbitální úlohy se určují opravy počátečních
podmínek drah družic, souřadnice pozorovacích stanic, krátkoperiodické variace v rychlosti rotace Země a souřadnice
pólu xP' Yp'
d) Technologie DORlS - jde o dopplerovské měření změn
radiální vzdálenosti mezi pozemní stanicí a družicí (přesnost
určení změny vzdálenosti je charakterizována střední kvadratickou chybou 0,4 mm/s). Na základě měření je možné
určovat polohu družice v ICRF a stanice v ITRF. Družice
musí být vybavena speciálním vysílacím a přijímacím zařízením, pozorování se děje pomocí speciálních přijímačů. výhodou systému je, že veškerá měřená data jsou přenášena do
zpracovatelského centra přes družici (která je pozorována),
odpadají tedy problémy s přenosem dat na velké vzdáleností.
Proto je možné přijímací aparatury rozmístit na méně přístupných místech, odlehlých od civilizace a docílit rovnoměrného pokrytí celé Země přijímacími aparaturami. Řešením orbitální úlohy se určují opravy počátečních podmínek
dráhy příslušné družice a souřadnice pozorovacích stanic.
Technologie laserového měření vzdálenosti mezi Zemí
a Měsícem (Lunar Laser Ranging - LLR), která je principálně shodná s technologií SLR nebyla pro realizaci ICRS
ani ITRS-96 použita.
Přitom se musí dbát následujících zásad:
1. Geocentrické pozice jsou schopny určit pouze "dynamické" techniky SLR, LLR a s jistými výhradami i GPS
a DORIS. VLBI musí být na geocentrum připojena vybranými souřadnicemi (alespoň) jedné stanice.
2. Rozměr (měřítko) je určen přes přijatý relativistický model, viz rovnici (2.1.).
3. Orientace je definována orientačními parametry v referenční epoše, tedy technologie SLR, GPS a DORIS musí
v tomto případě při zpracování obsahovat dodatečnou podmínku pro počátek zeměpisných délek.
4. Časová změna orientace je vázána podmínkou "no-netrotation" (žádná globální rotace celé sítě) pro horizontální
posuny přes celou Zemi.
Pro zajištění homogenity, kompatibility a komparability
jsou publikovány standardy. Praktická realizace systému na
úrovni dnešní centimetrové přesnosti započala s nástupem
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počátek

Název
ITRF-O
ITRF-88
ITRF-89
ITRF-90
ITRF-91
ITRF-92
ITRF-93
ITRF-94
ITRF-96

SLR
SLR
SLR
SLR

BTS87
ITRF-O
(SSC(CSR»
(SSC(CSR»
(SSC(CSR»
(SSC(CSR»

I
I

SLR+ GPS
SLR+ GPS

výše zmíněných kosmických technik (doplněných ještě v minulém období dopplerovským systémem TRANSIT). výrazný nástup těchto technik umožnil v roce 1983 uspořádat
celosvětovou intenzivní observační kampaň MERIT/COTES
za účelem zhodnocení klasických a moderních metod určování orientačních parametrů Země (poloha pólu, rychlost rotace) a definice souřadnicového systému. (V kampani bylo
pozorováno kromě moderních metod i klasickými astronomickými metodami). Na základě této kampaně byl definován BTS (BIH terrestrial system). Tento souřadnicový systém
je vytvořen na základě společného zpracování tzv. SSC (Set
of Stations Coordinates, souborů souřadnic stanic), tak jak je
publikována jednotlivá zpracovatelská centra. Počátek
systému byl definován technikami SLR a LLR, měřítko bylo
vzato z pozorování SLR. Definitivní orientace byla definována rotací individuálních řešení o úhly určené porovnáním
individuálních řešení parametrů orientace Země s parametry
určenými BIH.
BTS pak obsahuje:
- SSC - soubor souřadnic stanic,
- množinu parametrů 7 prvkové transformace pro každé individuální řešení,
- sadu parametrů, určujících orientaci Země (souřadnice
pólu a rozdíl UTl - UTC) v intervalu 0,05 roku.
Celkem byly realizovány BTS84, 85, 86, 87, od BTS 86
se užíval pro tektonické pohyby desek geofyzikální model
AMO-2.
Od roku 1988 je realizací geocentrického systému pověřena nově vytvořená IERS se sídlem v Paříži. Tato služba se
zabývá realizací IRTS na základě společného zpracování výsledků určení souřadnic stanic a parametrů orientace Země
různými technikami, publikovaných různými zpracovatelskými centry.
ITRS tak obsahuje:
- soubor konstant a algoritmů - identických s výše zmíněným CTRS, publikovaných v IERS Technical Note (viz
např. [6, 7]).
- soubor souřadnic stanic a jejich časových změn - ITRF
rovněž publikovaný v IERS Technical Note. Časové změny
jsou buď určovány, nebo převzaty z geofyzikálního modelu
NNR-NUVEL1.
ITRF tak vzniká redukcí individuálních SSC ke společné
epoše s použitím modelů pohybu tektonických desek a sedmiprvkovou transformací individuálních řešení do společného systému tak, aby byly zaručeny výše uvedené podmínky
pro jeho definici. Nejdůležitější roli zde hrají "kolokační"
stanice, na kterých je observováno s více než jednou observační technikou. Důležitou roli zde též hraje určování vah
jednotlivých řešení. V tab. 2.2 je uvedena geneze souřadni-

měřítko
BTS87
ITRF-O
SLR (SSC(CSR»
SLR (SSC(CSR»
SLR (SSC(CSR»
SLR (SSC(CSR»
výjimka, později kritizovaná
SLR + GPS + VLBI
SLR + GPS + VLBI

orientace
BTS87
ITRF-O
NNR vůči ITRF-88
NNR vůči ITRF-89
NNR vůči ITRF-90
NNR vůči ITRF-91
NNR vůči ITRF-92
NNR vůči ITRF-94

cových rámců ITRF, od jejich počátků až do r. 1996. Zkratka
SLR (CSR) značí soubor souřadnic, určených na základě laserových pozorování geodynamických družic v analytickém
centru Centre od Space Research v Texas University, Austin,
Texas, NNR znamená "no-net-rotation" (nulová rotace celé
sítě). Co se týče změn souřadnic, působených hlavně globálními tektonickými pohyby, byl v prvních modelech (až do
IRTF-9l) uvažován ve většina případů geofyzikální model
(AMO-2 nebo NNR-NUVELl). ITRF-94 však již obsahuje
řadu stanic s rychlostmi, určenými na základě pozorování,
ITRF-96 pak přidává další - viz [1] a [2]. Schéma rozložení
stanic jednotlivých pozorovacích technik, definujících ITRF96, je patrné z obrázků 2.1-2.4. Rotační časové změny souřadnic činí pro euroazijskou desku cca 25 mm, tato skutečnost je nepříjemná, pokud chceme pro praktickou potřebu
definovat geocentrický systém, jehož souřadnice by byly
alespoň po jistou dobu neměnné. Z tohoto důvodu byl zaveden systém ETRS-89.
Vzhledem k tomu, že primárním typem souřadnic jsou kartézské geocentrické souřadnice, může být referenčnímu
rámci přiřazen jakýkoliv geocentrický elipsoid, zpravidla je
mu však přiřazován elipsoid, definovaný v systému GRS80.
V tab. 2.3 jsou uvedeny transformační parametry ze
systému ITRF-96 do systémů předchozích. Transformační
parametry je nutné přiřadit transformačnímu schématu, převzatému z [7]. Pro transformaci ze systému (x, y, z) (zde
IRTF-96) do systému (xs, ys. zs) platí

I

xs
ys
zs

II= I+ I TIn II+ DR3
xy

z

T3

-R3
R211. Yx
D -Rl
-R2 Rl D
z

I

kde TI, n, T3 popisují translace, Rl, R2, R3 rotace a D je
měřítkový koeficient. Vzhledem ke zcela odlišnému způsobu
tvorby ITRF-93 je nutné při převodu do tohoto systému zavádět časové změny ("/r" v Tabulce 2.3 znamená "za rok",
"mas" [miliarcsecond] jsou tisíciny obloukové vteřiny, "ppb"
znamená par per bilion - 1/109).

Souřadnicový rámec IRTF-96 systému ITRS-96 byl vytvořen na základě kombinace souřadnic pozorovacích stanic
publikovaných různými zpracovatelskými centry v různých
časových epochách. Kombinace byla prováděna rigorózně
podle metody nejmenších čtverců s využitím plné variančněkovarianční matice. Jednotlivé vstupní soubory byly váho-
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vány na základě vzájemného porovnání (k určení vah byly
použity odchylky po Helmertově transformaci).
ITRF-96 je založen na kombinaci:
- vybraných souborů souřadnic individuálních řešení z jednotlivých technik kosmické geodézie zaslaných Centrálnímu byru Mezinárodní služby rotace Země (IERS) v roce
1997,
- některých starších dat, která byla publikována v SINEX
formátu (tedy obsahující plnou variačně-kovarianční matici),
- aktuálních dat z technologií GPS a DORIS, která byla speciálně vyžádána za účelem zhuštění sítě stanic a ke zlepšení odhadu změn souřadnic v čase.
Pro definici ITRF-96 bylo použito 4 individuálních řešení
technologie VLBI, 2 řešení SLR, 8 řešení pocházejících ze
zpracování technologie GPS a 3 individuální řešení DORIS.
Přehled použitých SSC (set of station coordinates) realizovaných jednotlivými institucemi je uveden v tab. 2.4. V této
tabulce je ve sloupci "Řešení" v závorce za SSC zkratka instituce, která individuální řešení provedla (GSFC = Goddard
Space Flight Center, USA; GIUB = Geodetic Inst. of the
Univ. Bonn, Německo; NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration, USA; JPL = Jet Propulsion Laboratory, USA; CSR = Center for Space Research, Univ. of
Texas, USA; EMR = Energy Mines and Resources Ottawa,
Kanada; GFZ = GeoForschungsZentrum Potsdam, Německo; CODE = Center for orbit determination, Univ. of
Beme, Švýcarsko; EUR = EUREF, zpracovatelské centrum
na Univ. v Bemu, Švýcarsko; MIT = Massachusetts Institut
of Technology, USA; NCL = University of Newcastle on
Tyne, Anglie; GRGS = Group Recherches de Spatiale, Fran-

cie; IGN = Institut Géographique National, Francie; symbol
,,97 ROJ" je označení souboru souřadnic, první sloupec je
zkratka roku, R značí VLBI, L laserová pozorování, P technologii GPS a D technologii DORIS; ve sloupci "Epocha",
je uveden rok "rr" a den "ddd" referenční epochy. "Interval
dat" udává rozmezí let, ve kterých příslušná instituce zpracovávala pozorování, tedy určovala souřadnice, rozdílů se
pak používá k určení změn souřadnic s časem (= rychlost pohybu stanic) vůči "pevné" referenční soustavě. Dále byl použito 70 datových souborů ve formátu SINEX, získaných z řešení lokálních (zpravidla kontinentálních) sítí.
Analýza dat probíhala ve třech krocích:
- každé individuální řešení bylo transformováno do referenčního rámce ITRF-94, tato transformace byla provedena
za účelem určení tranformačních parametrů a zjištění výrazných rozdílů mezi oběma rámci,
- dále byly provedeny vzájemné transformace individuálních
řešení mezi sebou, důvodem byl relativní odhad kvality jednotlivých řešení,
- finální řešení bylo určeno soubomým vyrovnáním, během
tohoto soubomého vyrovnání byla odhadována jednotková
střední chyba jednotlivých řešení, vyrovnání probíhalo
v iteracích.
Globální řešení, které definuje IRTF-96, má následující
vlastnosti:
- je založeno na soubomém vyrovnání 17 vybraných prostorových geodetických řešení (SSC soubory) a 70 individuálních řešeních z lokálních sítí (SINEX soubory), vyrovnání bylo provedeno v IERS,
- referenční systém (počátek, měřítko, orientace, vývoj
v čase) je identický s ITRF-94,
- určené časové změny souřadnic jsou stejné pro všechny pozorovací techniky, lokalizovanými na jedné stanici.
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Souřadnicový rámec
ITRF-88
ITRF-89
ITRF-90
ITRF-91
ITRF-92
ITRF-93
ITRF-94

TI
cm
1,8
2,3
1,8
2,0
0,8
0,6
-0,29/r
0,0

n
cm
0,0
3,6
1,2
1,6
0,2
-0,5
0,04/r
0,0

T3
cm
-9,2
-6,8
-3,0
-1,4
-0,8
-1,5
0,08/r
0,0

D
ppb
7,4
4,3
0,9
0,6
-0,8
0,4
0,0

No

Řešení

Pozorovací technika

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
'13
14
15
16
17

SSC(GSFC) 97 ROl
SSC(GlUB) 97 ROl
SSC(NOAA) 95 R 01VLBI
SSC(JPL) 97 R 01
SSC(CSR) 96 L 01
SSC(GSFC) 97 L 01
SSC(EMR) 97 P 01
SSC(GFZ) 97 P 02
SSC(CODE) 97 P 02
SSC(EUR) 97 P 04
SSC(EUR) 97 P 03
SSC(MIT) 97 P 01
SSC(NCL) 97 P 01
SSC(JPL) 97 P 02
SSC(GRGS) 97 D Dl
SSC(CSR) 96 D 01
SSC(IGN) 97 D 04

VLBI
VLBI
93:001
VLBI(DSN)
SLR Lageos
SLR Lageos
GPS IGS
GPS IGS
GPS IGS
GPS EUREF
GPSEUREF
GPS IGS GNAAC
GPS IGS GNAAC
GPS IGS GNAAC
DORIS
DORIS
DORIS

No

Řešení

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

SSC(GSFC) 97 R 01
SSC(GIUB) 97 ROl
SSC(NOAA) 95 R 01
SSC(JPL) 97 R Dl
SSC(CSR) 96 L 01
SSC(GSFC) 97 L 01
SSC(EMR) 97 P 01
SSC(GFZ) 97 P 02
SSC(CODE) 97 P 02
SSC(EUR) 97 P 04
SSC(EUR) 97 P 03
SSC(MIT) 97 P 01
SSC(NCL) 97 P 01
SSC(JPL) 97 P 02
SSC(GRGS) 97 D 01
SSC(CSR) 96 D 01
SSC(IGN) 97 D 04

Počet
bodů

R2
mas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,80
-O,19/r
0,0

Epocha
rr:dd
93:001
93:001
79-94
93:001
93:001
86:182
96:001
94:365
95:076
96:090
96:339
97: 151
96:001
96:001
93:001
93:001
93:001

střední chyba
polohy
[mm)
5,8
13,6
14,7
20,7
11,1
10,9
10,0
16,8
7,1
2,4
2,9
8,5
5,4
9,4
26,9
26,1
28,3

120
43
111
8
89
38
36
66
100
39
58
132
114
113
48
54
62

Na základě výsledků kombinovaného řešení bylo možno
odhadnout přesnost určení souřadnic a jejich rychlostí nejen
pro jednotlivé stanice, ale i pro jednotlivá individuální řešení.
Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.5. Z porovnání výsledků vychází nejlépe řešení technologie GPS (s kódem P v identifi-

Rl
mas
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,39
-O,Il/r
0,0

Epocha
rr:ddd
93:001
93:001
93:001
93:001
93:001
86:182
96:001
94:365
95:076
96:090
96:339
97: 151
96:001
96:001
93:001
93:001
93:001

R3
mas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,96
O,05/r
0,0

Epocha
rok
1988,0
1988,0
1988,0
1988,0
1988,0
1988,0
1988,0

Interval
dat
79-97
84-96
91-96
76-96
80-96
95-97
93-96
93-97
95-96
96-97
94-97
95-97
91-96
93-96
93-96
90-97

střední chyba
rychlosti
[mm/rok)
1,9
0,5
1,9
3,8
1,7
3,5
3,3
1,9
0,3
0,3
9,2
6,3
3,8
8,0
10,6
12,8

kátoru řešení), které však dosahuje absolutně největšího objemu pozorovacích dat za stejné období díky své nezávislosti
na počasí a nízkým finančním nárokům na pozorovací aparatury. Systém DORIS je zatím nejméně přesný, je ale velmi
perspektivní a v současnosti se pracuje na jeho zpřesnění.
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Jeho velkou výhodou je, že pozorovací aparatury komunikují
pouze s družicí a mohou být proto umístěny i na velmi odlehlých (komunikačně nedostupných) místech na světě.
Rozložení pozorovacích stanic pro jednotlivé technologie
je patrné z obr. 2.1 až 2.4. Rozložení všech stanic v Evropě
je znázorněno na obr. 2.5.
2.3 Souřadnicový
v Evropě

systém

ETRS-89

-

realizace

Na základě návrhu podkomise EUREF (European Reference
Frame), která je podkomisí X. komise "Kontinentální sítě"
Mezinárodní geodetické asociace, je doporučeno používat
jako uživatelský geocentrický souřadnicový systém ETRS89 (European Terrestrial Reference System), jehož souřadnicový rámec byl odvozen z rámce ITRF Mezinárodní službou rotace Země. Výhodou tohoto souřadnicového rámce je,
že je, na rozdíl od ITRF (IERS Terrestrial Reference Frame),
spojen s euroazijskou kontinentální deskou; díky tomu jsou
roční časové změny souřadnic nejméně o řád menší (mm),
než je tomu v případě ITRF (cm).
Stejně jako celosvětový ITRF je i kontinentální ETRS tvořen referenčním rámcem (ETRF - European Terrestrial Reference Frame - Evropský teristický referenční rámec) a příslušnými konstantami a algoritmy, viz např. [1], [2], [6], [7].
V roce 1987 podkomise EUREF rozhodla definovat ITRF
s využitím výsledků mezinárodní kampaně EUREF89, jejímž cílem bylo definovat na základě ITRS evropský geocentrický systém. V této pozorovací kampani bylo využito
kromě SLR a VLBI hlavně metod GPS.

Vzhledem k tomu, že od poloviny roku 1993 byly k dispozici výsledky kampaně EUREF-CS/H-91 - viz odst. 2.4
(známější pod starším názvem EUREF-EAST-91), získané
na základě předběžného zpracování dat v Institut fůr Angewandte Godasie, Frankfurt am Main (lfAG) - viz [l0] v systému EUREF-89, bylo rozhodnuto zpracovávat výsledky všech GPS kampaní (určených pro přesné geodetické
a geodynamické účely) v České republice v systému odvozenému z EUREF-89 a tím je právě ETRS-89.
Systém ETRS-89 je definován:
a) ETRF-89, který je realizován evropskými stanicemi referenčního rámce ITRF-89 technik SLR a VLBI, vztaženými
k epoše 1989.0,
b) ETRF-90, který je tvořen souřadnicemi evropských stanic ITRF-90 vztaženými k epoše 1989.0 a vztaženými vektory (centračními veličinami) mezi stanicemi GPS a stanicemi technik SLR a VLBI na bodech zařazených do kampaně
EUREF-89, neobsahuje tedy body, na kterých bylo použito
pouze techniky GPS,
c) EUREF-89, který zahrnuje IERS stanice v Evropě
a všechny stanice GPS kampaně EUREF-89. Souřadnicový
systém je realizován tím způsobem, že všechny body pozorovací sítě IERS jsou brány jako body definiční (s fixovanými souřadnicemi).
Připomeňme ještě, že (až na výjimky) družice systému
GPS NAVSTAR nejsou určeny pro pozorování technikou laserové lokace družic (SLR). Aby bylo možné připojit relativně určené vektory, které produkuje technika GPS, k souřadnicovému systému tvořenému stanicemi užívajícími
technologie SLR nebo VLBI,je třeba na těchto stanicích pro-
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Rozložení bodů realizujících souřadnicový systém ETRS-89
v Ceské republice

•
• • • ••
•
• • •• •• •• • • •••
• GOPE
••••
• • •
•
••••
•
.Skapce
• •
•••
• • • ••••
• • •• •• •• • • •
•
•
• ••• •• •••
•
••
Pře'ií
p'íčka
• • •
• •• • .Rapotice •
•
•Klať •
•
• • •
••• • ••
••
•
•

body sítě NULRAD

•

body sítě DOPNUL

vádět pozorování aparaturami GPS simultánně s pozorováními na určovaných stanicích a provést geodetické připojení
(centrace, zpravidla klasickým způsobem) všech použitých
technik v rámci jedné "stanice".
Data z kampaně předzpracovalo 12 zpracovatelských center, výsledné řešení bylo provedeno smíšenou pracovní skupinou odborníků z University v Bernu, Institute Géographique National (St. Mandé, Francie), Bavorské komise pro
mezinárodní měření Země (Mnichov, Německo) a IfAG (Německo).
Přesnost (charakterizovaná střední kvadratickou chybou)
výsledků pro body observované technikami SLR a VLBI je
v rozsahu 13-23 mm v každé souřadnici, pro body zaměřené
pouze technikou GPS je přesnost (v roce 1996) v horizontálním směru 10-20 mm (v jednotlivé složce souřadnic)
a 15-30 mm ve svislé složce.
Terestrický referenční systém, realizovaný stanicemi kampaně EUREF-89 je průběžně doplňován dalšími body.
V následujícím přehledu jsou uvedeny některé návazné
kampaně probíhající v dalších letech, kterými byl systém dále
rozšířen:
1990 - NORTHWEST- 16 nových stanic v severských státech a na severních ostrovech,

- Turecká síť GPS - 16 nových bodů,
- SEGAU - 11 stanic v bývalém NDR,
1991 - EUREF-CS/H-91 - 6 nových bodů v Českosloven.
sku, 5 bodů v Maďarsku,
1992 - POLREF-92 - 11 nových stanic v Polsku,
- Bulharská síť - 7 nových bodů,
- Síť baltských států (Litva, Lotyšsko, Estonsko) - 13
nových stanic,
Švýcarsko, Velká Británie,
1993 - Kypr - 6 nových bodů,
Německo, Nizozemí, Bulharsko, Švýcarsko, Island,
Francie,
1994 - Slovinsko, Chorvatsko, Dánsko, Lucembursko, Rakousko, Rumunsko,
1995 - Ukrajina (zatím se nezdařilo získat výsledky), Rakousko, Velká Británie, Irsko, Slovinsko,
1996 - Malta, Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie.
Ve všech těchto kampaních bylo pozorováno technikou
GPS nejen na určovaných bodech, ale zároveň na řadě bodů
kolokačních (stanic s více než jednou kosmickou technikou),
případně na bodech zaměřených v předchozích kampaních.
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Při výsledné realizaci referenčního rámce ETRF-89 systému
ETRS-89 na území České republiky (ČR) byla využita posloupnost observačních kampaní, provedených technologií
GPS. Výchozí kampaní byla kampaň EUREF-CS/H-9l, kdy
bylo na území bývalého Československa zaměřeno 6 bodů Pecný, Přední příčka, Kleť v ČR a Velká Rača, Kvetoslav
a Šankovský grúň na Slovensku. Tato síť šesti bodů byla dále
zhuštěna na síť 18 bodů tzv. nultého řádu a zaměřena v kampani CS-NULRAD-92. Síť NULRAD byla na území ČR dále
zhuštěna síťDOPNUL, který obsahuje 176 bodů, rovnoměrně
rozložených na území státu (viz obr. 2.6). Tato síť byla zaměřena v devíti observačních kampaních v letech 1993 až
1994. Mimoto byla v roce 1993 realizována kampaň CSBRD-93, určená k propojení sítě NULARAD s německou
sítí DREF.
Vzhledem k tomu, že od roku 1991, kdy bylo provedeno
na území ČR první systematické GPS měření připojené na
celoevropský systém, byla na bodech sítě nultého řádu provedena řada kvalitních měření, jevilo se velmí účelným využít toto měření k novému vyrovnání sítě nultého řádu na
území ČR. Kromě samozřejmého využití pozorování v kampani DOPNUL jde zejména o výsledky kampaně CS-BRD93, kdy bylo na území ČR observováno na bodech Smrk,
Velká Deštná, Skapce, GOPE (bod GPS služby na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově), Medvědí skála, Kleť,
viz [8].
Protože data z následných kampaní (CS-NULRAD-92,
CS-BRD-93, DOPNUL) provedená na bodech sítě nultého
řádu jsou kvalitnější, než z kampaně EUREF-CS/H-9l (v následných kampaních bylo observováno delší dobu, pro zpracování bylo vesměs využito přesných efemerid (CODE,
IGS), bylo použito při zpracování následujícího postupu:
a) Kampaň CS-NULRAD-92 byla znovu zpracována softwarem BERNESE (verze 3.5), přičemž definitivně určené
souřadnice 6 bodů kampaně EUREF-CS/H-9l v systému
ETRS-89, viz [10], byly při řešení fixovány. Řešení je dokumentováno v [9]. Souřadnice bodu GOPE na Geodetické
observatoři Pecný byly určeny zavedením centračních veličin mezi bodem AGS 30 Pecný (na kterém bylo měřeno
v kampaních EUREF-CS/H-9l a CS-NULRAD-92) a bodem
GOPE.
b) Pro další zpracování bylo použito výpočetního programu VUGNET pro vyrovnání prostorových GPS sítí, viz
[5]. V první fázi znovu určeny souřadnice bodů identických
s českými body kampaně NULRAD. Pro určení výsledních
souřadnic bylo použito výsledků zpracování kampaně CSBRD-93 a DOPNUL. Zpracování bylo provedeno po jednotlivých seancích. Z výše zmíněných důvodů byly souřadnice
určené v rámci zpracování kampaně CS-NULRAD-92 voleny jako opěrné.
Vstupní data pro vyrovnání tvořily výsledky zpracování
jednotlivých seancí softwarem BERNESE, konkrétně výsledné geocentrické souřadnice bodů sítě NULRAD, na kterých bylo v té které seanci měřeno (souřadnice ostatních bodů
nebyly v této fázi výpočtu použity) v epoše měření. Bylo využito varianty zpracování "s jedním fixním bodem". Variantu
"volné sítě" použitá verze software BERNESE neumožňovala, což v našem případě znemožnilo využití všech členů
výsledné kovarianční matice pro další zpracování.
Pro váhování jednotlivých seancí bylo proto použito průměrných hodnot, které vyšly z vyrovnání programem BERNESE. Na základě provedených experimentů je výsledné ře-

šení vůči volbě vah "robustní" (na rozdíl od volby počtu určovaných parametrů, kde je citlivost značná).
Program VUGNET umožňuje provést vyrovnání prostorové sítě, kdy je kromě hledaných výsledných souřadnic
možné, teoreticky pro každou seanci, určovat "dodatečné parametry": změnu měřítka, prostorové rotace a posuny.
Celkem bylo provedeno sedm variant vyrovnání, při různé
volbě dodatečných parametrů (změn měřítka, rotací, posunů). Nejstabilnější řešení (s nejmenšími formálními chybami výsledných souřadnic) poskytovala varianta, při které
byly určovány pouze posuny, vždy stejné pro skupinu seancí. Souřadnice byly převedeny na stejnou epochu 1989.0
pomocí teoretických hodnot rychlostí posunů vůči ITRF, určených na základě geofyzikálního modelu NNR-NUVELl
- viz [6].
c) Výsledné souřadnice určovaných bodů, které nejsou
identické s body kampaně NULRAD, byly určeny sedmiprvkovou podobností transformací pomocí programu
PROTRA4 - viz [11]. Identickými body jsou body určeny
vyrovnáním pomocí programu VUGNET v předchozím kole
[viz bod b)]. Průměrné zbytkové odchylky po podobnostní
transformaci jsou kolem 3 mm v každé souřadnici, maximální zbytková odchylka v polohové souřadnici je 10 mm,
ve výšce 29 mm. Střední hodnota změny měřítka je 0,02 ppm,
maximální změna O, I ppm.
Hodnocení výsledné přesnosti bylo ztíženo tou skutečností, že formální střední chyby výsledných souřadnic, produkované programem BERNESE, jsou silně nadhodnoceny.
Na základě rozptylu výsledků na bodech, kde se provádělo
vícedenní opakované měření (a které byly zpracovány programem VUGNET) vychází střední chyba výsledných souřadnic bodu, zaměřeného v jedné seanci (a to jsou všechny
určované body, vyjma bodů NULRAD) v rozmezí
0,008 < m(X) < 0,028 [ml,
0,002 < m(Y) < 0,008 [ml,
0,008 < meZ) < 0,028 [ml.
I v tomto případě však jde o "formální" chybu z vyrovnání, realita bývá ze zkušenosti poněkud horší, odhadovaná
přenost, charakterizovaná střední kvadratickou chybou, je
20 mm v polohových souřadnicích a 40 mm ve výšce.
V letech 1995 a 1996 byl proveden ve spolupráci civilní
a vojenské složky převod veškerých trigonometrických bodů
do systému ERTS-89. Podrobný popis tohoto převodu je uveden v [4].
2.5 Transformace
území ČR

meZI ITRF-96

a ETRF-89

na

Vzhledem k tomu, že referenční rámec ITRF-96 obsahuje
Z území České republiky pouze jeden bod, a to bod GOPE
(Geodetická observatoř Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Ondřej ov), na kterém jsou provozována stálá pozorování technologií GPS
v rámci mezinárodní GPS služby pro geodynamiku (IGS),je
možné transformaci charakterizovat pouze složkami posunutí. Zajímavý výsledek dalo srovnání geocentrických souřadnic bodu GOPE určených v systému ITRS-96 na základě
zpracování GPS pozorování v rámci služby IGS a EUREF
(viz tab. 2.1) se souřadnicemi, určenými v rámci zpracování
kampaně DOPNUL v ETRF-89 a transformovanými do
ITRF-96 pomocí systému ITRF-93. Prostorová polohová odchylka mezi těmito dvěma řešeními činí (pro epochu 1997.0)
20 mm, což lze považovat za výbornou shodu.
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Pro převod souřadnic bodů určených v ETRF-89 na území
ČR v systému, realizovaném kampaněmi DOPNUL (a bodů
na DOPNUL připojených) je pak možné psát
XITRF-96
YITRF-96
ZITRF-96

(n =
=
(n =

(n

XETRF-89
YETRF-89
ZETRF-89

(1989.0) - 0,165 - 0,0138 (T - 1997.0),
(1989.0) + 0,102 + 0,0182 (T -1997.0),
(1989.0) + 0,121 + 0,0092 (T -1997.0),

kde hodnoty souřadnic jsou uvedeny v metrech, hodnoty časových změn v mlrok a T je epocha v letech. Uvedený vzorec platí pro bod GOPE, ale vzhledem k velmi malým hodnotám změn rychlostí se změnou polohy, lze vzorec používat
i pro ostatní body na území ČR.
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Odhad parametrů 2. řádu

v polohové síti
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úprav FSv ČVUT v Praze

Při měření v polohové síti lze s ohledem na současné použití většího počtu přístrojů psát kovarianční matici měření ve tvaru
p

I (1t) = I

1t;Vi jako lineární kombinaci daných matic s neznámými koeficienty lineární kombinace, tzv. parametry druhého

i=1

řádu. Tyto je nutno ještě před vlastním vyrovnáním odhadnout, protože je nelze vypočítat Z oprav měřených zprostředkujících
prvků po vyrovnání - metodou nejmenších čtverců. Modifikace původního řešení pro odhad parametrů druhého řádu pomocí
metody MINQUE. Postup pro zjišťování odhadu skutečné přesnosti použitých přístrojů při měření v polohové síti. Řešení aplikací metody maximální věrohodnosti za platnosti hypotézy, že náhodný vektor, který zastupuje v teoretických úvahách konkrétní měření, má normální rozdělení. Statistické modelování. Soubory měřených prvků byly nahrazeny soubory fiktivních prvků
simulovaných na počítači.
The Second Order Parameter Estimation in an Control Network
Summary
p

The covariance matrix oj observation in the jorm oj

I (0) = I1t;

Vi can be applied regarding the simultaneous using the

i=1

large number oj instruments during measuring the control network. This should represent a linear combination oj given matrices with unknown coefficients oj a linear combination oj so called second order parameters. Such parameters should be estimated bejore the start oj an adjustment, as they cannot be calculated jrom corrections oj observed elements after adjustment
by the method oj least squares. Modification oj the original solution oj the second order parameter estimation by the MINQUE. Real accuracy estimation oj applied instruments during control network measurement. Solution oj the maximal likelihood method in the case that the hypothesis holds that the accidental vector representing in theoretical consideration the real
measurement is normally dispersed. Statistic modelling. The files oj observed elements are replaced by files oj fictive elements
simulated by a computer.

Polohová síť je v pevně zvolené kartézské soustavě souřadnic dána množinou bodů, které se dělí na dva základní typy,
a to body dané a určované. Souřadnice daných (pevných)
bodů jsou v matematickém modelu polohové sítě konstanty,
souřadnice určovaných bodů jsou neznámé. Realizací obse-

rvačního plánu se přiřadí polohové síti měřené prvky (vzdálenosti, osnovy směrů).
Řešení polohové sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ)
představuje transformační proces, který vede jednak k přímému nalezení neznámých souřadnic určovaných bodů a jed-
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nak k odhadu přesnosti výsledků vyrovnání prostřednictvím
kovarianční matice. Postup aplikovaný při výpočtu polohové

sítě, vyrovnání zprostředkujících měření, je založen na následujícím schématu:

Soubor konstant a přibližných
hodnot neznámých vzhledem
k přijatému linearizovanému
matematickému modelu úlohy

Výsledek
úlohy

------------------j

Kombinace různých geodetických přístrojů a metod měření v síti má za následek, že kovarianční matice měření, respektive náhodného vektoru u, který zastupuje konkrétní měření při odvození obecných vztahů úlohy odhadu, má tvar

elektronickým dálkoměrem vzdálenosti a odděleně pomocí
teodolitu osnovy směrů,
• měření v trilaterační síti několika elektronickými dálkoměry různé kvality.

p

~ (1'1)

=

1'1]Vj + .... + 1'1pVp=~1'1N;, 1'1;> O, i = I, ... ,p, (I)
1=1

kde
koeficienty lineární kombinace 1'1;, podle [3] parametry druhého řádu, jsou neznámé a dané matice V; jsou pozitivně semidefinitní matice n-tého řádu,
číslo p je počet použitých přístrojů, resp. dvojic (přistroj
X měřič).
Poznámka. Matice obsažené v (I) tvoří skupinu lineárně nezávislých, pozitivně semidefinitních matic řádu n. Tato skupina je podmnožinou ve vektorovém prostoru všech symetrických matic (reálných) řádu n. Předpokládá se, že pozitivně
semidefinitní matice ~ (1'1) je regulární. Podle [2] je pozitivně definitní a tudíž její hodnost je n.
Skupina matic Vj, ..., Vp je lineárně nezávislá, jestliže matice

Uvedené příklady mají jedno společné, totiž že měření
uskutečněná různými geodetickými přístroji a měřiči považujeme za nezávislá. Výsledná kovariační matice měření je
pak zpravidla diagonální bloková matice a submatice na diagonále mohou být taktéž diagonální. Neznámé parametry
druhého řádu v počtu p 2': 2 se vypočtou pomocí metod aplikované matematické statistiky a výpočet je sestaven tak, aby
nezávisel na hodnotách souřadnic určovaných bodů.
2. Metody zpracování formulované úlohy
Linearizovaný matematický model zprostředkujících měření
(aproximace původního modelu) navazuje na stochastický
(náhodný) model, který počítá s náhodným kolísáním měření
neboli respektuje přítomnost skutečných chyb při měření a je
výchozím modelem pro další odvození.
Souboru bezchybných zprostředkujících veličin tj, ..., tn
respektive vektoru t je přiřazen náhodný vektor u
u=Ah+,1,
(uj, ... , un?

V = (vec(V]), ..., vec(Vp), typu (n2, p) má hodnost r(V) = p,

= (tI + .1j, ..., t

n

+ .1h)T,

kde
sloupcový vektor vec (V;), i = I, ..., p, vznikne tak, že seřadíme sloupce matice V; postupně pod sebe.
Formulace úlohy. Je dána rovinná polohová síť s měřenými
prvky. Úkolem je:
• vypočítat neznámé parametry druhého řádu pouze z měřených prvků v síti a tak numericky určit kovarianční matici
měření (I),
• vypočítat souřadnice určovaných bodů včetně interpretace
a rozboru dosažených výsledků.
Výsledek měření v polohové síti je uspořádána n-tice reálných čísel. Číselná charakteristika tohoto výsledku, kovarianční matice, kvalitativně hodnotí dosažený výsledek měření a její lineární struktura umožňuje dobře modelovat např.:
• měření v kombinované síti - podle projektu jsou změřeny

A je matice plánu, respektive matice parciálních derivací nelineárních zprostředkujících vztahů podle hledaných nezná~
mých x = (XI, Xz, ... , Xk) typu (n, k), n > k a hodnost r (A) = k,
h je hledaný vektor oprav přibližných (počátečních) hodnot
neznámých ~. Prvky vektoru h jsou přírůstky k přibližným
souřadnicím určovaných bodů sítě (x = ~ + h),
.1 je vektor náhodných chyb - jeho souřadnice .1; jsou náhodné složky skutečných chyb 8; (systematická složka c; skutečné chyby je nulová).
Střední hodnota vektoru náhodných chyb je E(.1)
kovarianční matice je var (.1)
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Tab. 1

Skutečné hodnoty zprostředkujících prvků t a počet opakovaných simulací r jednotlivých prvků

Úrovně vektorových
programovatelných map
Vmap O
Vmap 1
Vmap 2
Vmap 3 (VV map)

odpovídající měřítko mapy
1:1000000
I : 250000
I: 50000
1: 100 000

kde

S=

.40 = iJlQVj + ... + 11pO Vp,

{tr ((MA .4oMA)+ V (MA.4o MA)+V
j

j)},

i, j

=

I, ..., p.

V této práci se při numerickém výpočtu soustavy (3) použil následující postup: předpokládá se, že nemáme žádnou
apriorníp informaci o hodnotách 11j.Zvolí se proto 111Q
= I
a.4o = 'kVj. V prvním kroku výpočtu dostaneme kvadratický
j=l

V práci [4] je pro odhad parametrů druhého řádu uveden
obecný vztah, který v stochastické podobě a maticovém vyjádření má tvar

nestranný a invariantní odhad parametrů druhého řádu, který
je identický s MINQUE odhadem (Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimator). Další výpočet se zopakuje s novými
hodnotarní ~j, které jsme určili v prvním kroku až do bodu
konvergence. Všechny výpočty velmi dobře konvergovaly.
3. Sestavení kovarianční matice měření pro model polohové sítě S-a

kde
prvky tr(MVjMV) i, j = 1, ...p, tvoří symetrickou matici
S řádup
a
matice M se vypočte ze vztahu
M = ~-I - ~-I A (ATI-IA)-I AT~-I.
Pro libovolnou pozitivně definitivní matici ~ řádu n je matice M podle [3] Mooreova-Penroseova zobecněná inverzní
matice k matici MA~MA' tj. M = (MA~MA)+'kde

Odvození vztahu (3) vychází ze statisticky zdůvodněných
požadavků na úlohu odhadu. Výsledkem je kvadratický nestranný a invariantní odhad s lokálně nejlepší (minimální)
disperzí (předpokládá se normální rozdělení náhodného vektoru u), tzv. ~o - LMVQUlE odhad parametrů druhého řádu
(~o - Locally Minimum Variance Quadratic Unbiased and
lnvariant Estimator) - viz [3]. V bodě konvergence je ~o LMVQUlE odhad identický s maximálně věrohodnÝf!l odhadem. Myšlenka použití metody maximální věrohodnosti
pro odhad neznámých prvků kovarianční matice měření je
uvedena v práci [S]. Odvozením vztahu (3) pomocí metody
maximální věrohodnosti se zabývá i doktorandská disertační
práce prvního z autorů.
Matice soustavy S podle [4] představuje kovarianční matici náhodného vektoru, který je tvořen prvky pravé strany
soustavy (3)

Kovarianční matice je vždy pozitivně semidefinitní - viz
[1]. Je-li regulární, pak je S pozitivně definitní, tj. det S> O
a tak existuje odhad celého vektoru iJ. Z tohoto pohledu se
matice S v bodě 20 nazývá kriteriální matice. Při vlastním
numerickém výpočtu je důležité uvažovat i číslo podmíněnosti matice soustavy. Pro špatně podmíněnou matici soustavy S dostaneme výsledek s velkou relativní chybou, který
je dále nepoužitelný.
K řešení soustavy (3) je zapotřebí znát přibližné hodnoty
110= (iJlQ, iJ20, ... , iJpO) aktuálních a priori neznámých hodnot iJj, i = I, ..., p, pak v oboru regulárních matic je

Podle našich zkušeností, které plynou z mnoha provedených
výpočtů na modelech je zřejmé, že je potřeba věnovat zvláštní
pozornost správnému sestavení maticové funkce, která reprezentuje kovarianční matici měření. Veškeré dále uvedené
výpočty byly provedeny v simulované polohové síti.
Model sítě S-a představuje jednoduchou účelovou síť,
která je určena přesnými měřenými, respektive simulovanými prvky. Síťznázorněná na obr. 1je tvořena celkem r body
(r = S). K řešení je použita pomocná soustava souřadnic. Bod
A je referenční a zvolené souřadnice

jsou v rámci matematického modelu konstanty. Směrník
'PAB = 30Q8 je pevný. Platí proto podmínka COS(TABLlYB - sin (TAB L1.xB = OLlYB + L1.xB = O, tj. L1.xB = O a uvedená volba
podmínky znamená, že x-ová souřadnice bodu B je konstanta.
Vrčované neznámé jsou rovinné souřadnice x], YI, X2, h, X3,
Y3, YB bodů 1, 2, 3 B (počet neznámých k = 7).
Vlastní matice plánu A (Jacobiova matice) je typu (38,7).
Sestaví se s ohledem na počet opakovaných simulací jednotlivých prvků podle tab. 2. Zprostředkující prvky, rovinné
délky tI, ... , tlQ, jsou modelovány náhodnýrní proměnnými Ul,
••• , UJO. Jejich počet odpovídá maximálnímu počtu r(r-l)12
délek, které lze v síti o r bodech změřit. Stejně jako při přesném měření jsou délky simulovány ve dvou skupinách (simulace měření "tam a zpět").
Při měření délek elektronickým dálkoměrem působí dvě
rozdílné nezávislé skupiny náhodných chyb. Pro čtverec
střední chyby (rozptyl) měřené délky platí obecný vzorec

kde
parametr A vyjadřuje vliv působení náhodné chyby nezávislé
na měřené vzdálenosti,
parametr B vyjadřuje vliv působení skupiny náhodných chyb
závislých na velikosti měřené vzdálenosti.
Kromě délek jsou dalšími zprostředkujícími veličinami
(prvky) v síti úhly, které se vypočtou z osnov měřených
směrů. V modelu sítě S-a je osnova směrů změřena na bodě
2 celkem v s skupinách (s-krát opakované měření směru od
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y

S,O

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

4

x 10

0,98

•

0

stejného referenčního - nulového směru). Měření je modelováno náhodným vektorem a a zprostředkující veličiny, úhly
t) b t12, t13 (každý s-krát) dostaneme pomocí lineární transformace náhodného vektoru a.
Pro přehlednost práce zvolme s = 3 a bez újmy na obecnosti předpokládejme, že UA < Ul < UB < U3' Pak platí

I

I

O
O
O
O
O

1l-ó--ó:-ó--6--6-~f-1l-0-:1--6--ó
000:0
000:0

I

00:0-10:0
00:00-1:0
I

I

10
O I

Neredukované směry A respektive I, B, 3 na bodě 2 jsou
určeny v i-té skupině náhodnými veličinamiaXl, aliJ, a}jl, í1f,l,
i = I, ..., s. Transformační matice na bodě 2 pro model S-a

02a

je typu (9, 12) a obsahuje celkem dvanáct submatic Gednotkové a nulové matice) stejného řádu jako počet skupin s = 3.
Kovarianční matice zprostředkujících veličin (úhlů) řádu
3s má tvar
nt.02aOL

= nt.

21 -I O)
( -IO 21-I -I21 ,

kde nt. je rozptyl měřeného směru v síti S-a na bodě 2.
V našich numerických výpočtech je měření osnovy směrů
na určovaném bodě 2 modelováno v šesti skupinách. Struktura matice 02a zůstává stejná, avšak její submatice jsou řádu
s = 6.
Realizace náhodného vektoru U se provede tak, že se postupně generují náhodná čísla z určitého typu rozdělení, v našem případě z normovaného normálního rozdělení N(O,I),
která se transformují na přírůstky podle zadané kovarianční
matice měření. Jeden simulovaný vektor přírůstků umožňuje
podle (4) výpočet jednoho vektoru odhadu parametrů druhého řádu. Pro vytvoření přibližné představy o průběhu hustoty pravděpodobnosti jednotlivých odhadovaných parametrů druhého řádu jsme provedli výpočty pro tisíc
simulovaných vektorů přírůstků Gednotlivé simulace jsou nezávislé).

I

10 0:10
0:0 O 0:0 O
O-I 0:0 I 0:0 O 0:0 O
00-1:001:000:000
-------+--------T-------4-------O O O :-1 O O: I O O: O O
000:0-10:0
I 0:0 O
000:00-1:0
O 1:0 O

1,00

4. Sestavení kovarianční matice měření pro model S-a
Nechť je náhodný vektor u charakterizován kovarianční maticí měření s neznámými parametry (p = 3) ve tvaru

-I -II OI OO)

• ťt1 = A,
• ťt2 = B,
• ťt3 = nt..

=(O

O 0-1 I
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model

YI

XI

S-a
-0,5178174
-0,9275486
-0,9977119
-0,3737025
O
O
O
O
O
O
0,05947662
-0,0594766
O

tI
t2
t3
t.
ts
to
t7
tg
t9
tlQ
tli
tl2
t13

-0,8554912
-0,3737025
0,0676079
0,9275486
O
O
O
O
O
O
-0,1476240
·0,1476240
O

X2

Y2

X3

Y3

YH

O
0,9275486
O
O
0,3737025
0,1401384
O
-0,9901319
O
O
-0,2563086
-0,0193156
0,06392307

O
0,3737025
O
O
-0,9275486
0,9901319
O
0,1401384
O
O
0,06832183
-0,1364721
-0,1162083

O
O
0,9977119
O
O
O
0,8897156
0,9901319
0,7061899
O
O
O
0,01486915

O
O
0,0676079
O
O
O
-0,4565151
-0,1401384
0,7080225
O
O
O
0,10505630

O
O
O
-0,9275486
O
-0,9901319
O
O
-0,7080225
-1
O
-0,0111519
0,0111519

Středy třídních
intervalů

Četnost

i

XI

ni

i

X;

n;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-4,6043
-3,2636
-1,9229
-0,5822
0,7585
2,0992
3,4398
4,7805
6,1212
7,4619

1
2
26
188
450
273
51
6
1
O

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8,8026
10,1433
11,4840
12,8246
14,1653
15,5060
16,8467
18,1874
19,5281
20,8688

O
O
O
O
I
O
O
O
O
1

Pořadové
číslo

Matice konstant Vh V2 jsou pozitivně semidefinitní diagonální matice řádu 38

diag V2

= (sr,

diag VI

... , S100

= (1,

... , 1, O, ..., O),
sr, ... , S10, O, ..., O) Si =

ti'

Středy třídních
intervalů

Pořadové
číslo

i = 1, ..., 10

••

•

•

5

•

10

Kovarianční matice měření s neznámými (6) předpokládá
použití vzorce (5) pro rozptyl naměřených délek.

15

••

•

•

•

••

••

•

••

Četnost

•

ei
.........................................................•......................................................
! 'eo
~

20

~

•~

~
~

l~~
~

~
~
~
~
~

se vztahuje k zprostředkujícím veličinám (úhlům) určeným
z osnovy měřených směrů v šesti skupinách.
Výsledná kovarianční matice měření složená ze skupiny
matic Vh V2, V3 má tvar

• •..

•

prvky tvořící kovarianční matici pro délky

~

prvky tvoncí kovariančnl matici pro úhly

Pro simulaci náhodných chyb byly použity zvolené (apriorní hodnoty rozptylů ~ = A + BS2 = 35 + 1s2 (mm)2, Pf2a =
= 0,4 (mgon)2.
Schématické zobrazení matice (8) je na obr. 2. Je to řídká
matice, protože obsahuje relativně malý počet nenulových
prvků. Z celkového počtu 1 444 prvků je 62 nenulových, tj.
4,2%.
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S

=

0,00251909
[ 0,08828128
0,00194455

0,0882813
4,8673101
0,0912788

•..

~

0,00194455]
0,09127877
0,97452565
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regulární (detS = 0,004346) a tudíž existuje odhad celého
vektoru tJ, nelze v důsledku její špatné podmíněnosti očekávat dobré výsledky. Číslo podmíněnosti kriteriální matice
S vzhledem k normě g je

1,089567975 -0,019756068
-0,019756068 0,000564031
[
-0,000323655 0,000013409

-0'000323655]
-0,000013409
0,001028042

X

5. Druhá varianta sestavení kovarianční matice měření
pro dvojmodel (S-a a S-b)

kde
funkce g(S) = f(ve~S,vecS), respektive g(S-I) je euklidovská norma matice odvozená z kanonického skalárního součinu a inverzní matice je

S-I = J03

5

.

Přijatý model (8) je nevhodný kvůli vyjádření rozptylu délek podle vzorce (5), který je sice teoreticky správný, ale při
konkrétním řešení výpočet celkově selhává vzhledem
k špatné numerické stabilitě kriteriální matice. Pro některé
konkrétní situace, resp. realizace náhodného vektoru existuje
dokonce i záporný odhad parametrů druhého řádu. Z důvodu
přehlednosti a rozsahu článku je uveden jenom výsledek simulačního výpočtu v tab. 3 pro jeden parametr (B). Obdobné
výsledky byly získány i pro zbývající dva parametry.

Řešení odhadu neznámých parametrů druhého řádu v druhé
variantě vychází z následujícího tvrzení: v rámci měření
v jedné síti nelze spolehlivě odhadnout skutečné parametry
A, B podle modelu (8) a tak správně vypočítat rozptyl naměřených délek pro vyrovnání. Vzniká problém na jakých jiných předpokladech sestavit objektivní model pro odhad neznámých parametrů.
Náš přístup k řešení: část modelu kovarianční matice měření (7), která se vztahuje k úhlovému měření zůstává v platnosti. Vzorec (5) popisuje kvadratickou funkci - grafem je
parabola s vrcholem v bodě [O, A]. K jednoznačnému určení
neznámých parametrů A, B funkčního předpisu (5) musíme
znát hodnoty závislé proměnné (rozptylu) pro dva různé argumenty (délky), což se určí z měření ve dvou různých polohových sítích s délkami měřenými stejným dálkoměrem.
K modelu sítě S-a musíme tak podle našeho řešení přidat
ještě jeden model simulované rovinné sítě označený jako
S-b. Tato síť znázorněná na obr. 3 je tvořena celkem čtyřmi
body. K řešení je použita pomocná soustava souřadnic. Bod
A je referenční a zvolené souřadnice
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Tab. 4

••

••

••

Model Sob

••

.
•

...........................

•

,
i
!
!:......
:')

*" ~
·······r.

-_

••

I.i •

•

•
•

••

••

•

•

••

••

•

••

•

matici pro úhly

=

300g je pevný. Opět platí podmínka COSlTAB ..1YB - sin lTAB L1xB = O..1YB+ OL1xB = O, tj. L1xB = O. Určované neznámé jsou rovinné souřadnice XI> Y" X2, Y2, YB bodů J, 2,
B (počet neznámých k = S).
Matice A typu (36,S) se podobně jako v případě model
S-a sestaví s ohledem na počet opakovaných simulací jednotlivých prvků podle tab. 4.
Zprostředkující prvky, rovinné délky t" ..., t6, jsou modelovány náhodnými proměnnýmí u" ... ,Us. Jejich počet, stejný
jako pro model S-a, je roven maximálnímu počtu délek, které
lze v síti změřit. Délky jsou opět simulovány ve dvou skupinách. Úhly jakožto další zprostředkující veličiny v síti se vypočtou z osnovy směrů měřené v šesti skupinách na bodě 1
a na bodě 2. Měření osnovy směrů je na jednotlivých bodech
modelováno náhodným vektorem ii, který se sestaví pro oba
body podobným způsobem jako v případě modelu S-a.
Transformační matice na bodě 1 a 2, která převádí směry
na úhly je pro oba body stejná. Je typu (12, 18) a obsahuje
celkem šest submatic (jednotkové a nulové matice) stejného
řádu jako počet skupin s = 6.

tj

i

rj

tj

I
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

2100,000 ID
6157,870
4200,000
2800,000
3500,000
6647,880 m

7
8
9
10

6
6
6
6

70, ()(}()()8
25,0000
16,42315
20,4054~

Vlastní postup řešení spočívá nejprve v úpravě vzorce pro
rozptyl naměřené délky, protože původní, teoreticky správný
tvar vzorce (S) přináší, jak je patrné z předchozího výpočtu
komplikace. Zvolí se aproximace ve tvaru

kde
neznárná konstanta k představuje relativní střední chybu
délky v síti.
Při numerickém výpočtu jsme použili modifikovaný tvar
vzorce (10)

kde ťt je odhadovaný neznárný parametr.
Protože hodnota konstanty k je nezávislá na volbě s·
E [srn;", ... , srnax)' vypočte se z průměrné (fiktivní) délky, takže
s· je průměrná délka v síti a neznárný parametr ťtpředstavuje
rozptyl této délky.
Model S-a je charakterizován kovarianční maticí měření
s neznámými parametry (p = 2)

d·lag V_I
la -

S.2
a

(S.,2

2
2 ... ,510'
2
... , Sto,
Sh

o)

Olb

O)b

= oYb (:~

0'0'

O)

-

'-1

Si-tj,

,

1-

,

o."

10

,

• ťtl = ťtb,
• ťt2 = oYb,
• ťt3 = dib

veličin (úhlů) řádu

d·lag V_I
lb -

;~),

O,

kde matice V3 je dána vztahem (7).
Model Sob je charakterizován kovarianční maticí měření s neznárnými parametry (p = 3)

= 02b = (-IO _I1 1

Kovarianční matice zprostředkujících
2s má pro bod I tvar

oYb

rj

•

Obr. 4 Schematické znázornění kovarianční matice (J 2)
pro model Sob

Olb

i

.......

• prvky tvoI'ícl kOVlrianěnl matici pro délky
~. prvky tvoflc:l kovoIúněnl

C{JAB

Skutečné hodnoty zprostředkujících prvků t a počet
opakovaných simulací r jednotlivých prvků

s.l

(2
Sh

0 0)

0'0'

2
2
S6,
Sh

0'0'

2
S6,

1

_QV1)~__ JL2J4.1___

V2b=
Matice (9) platí i pro bod 2, pouze rozptyl dib měřeného
směru je jiný.
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rozptyl
350

k1s1,,/
III

s· 4 s·
b

~7 s·
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b
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10 km

8
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zadaný rozptyl

1,9419132
40,31+1,14832
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model
Sob

XI

YI

Xz

Yz

YD

tI
tz
t3

-0,8
O
O
-0,6
O
-0,8604745
0,2306820
0,1331009
0,0487906
-0,0487906

0,6
O
O
-0,8
O
-0,5094936
0,1601204
-0,0540171
-0,0824015
0,082015

O
0,ťí561247
0,9619835
O
O
0,8604745
-0,0487906
0,0487906
-0,0073940
-0,0292278

O
0,7546525
0,2731076
O
O
0,5094936
0,0824015
-0,0824015
-0,0634123
-0,0145693

-0,6
-0,7546525
O
O
-I
O
-0,2425219
O
O
-0,0678322

4
ts

~
t7
tg

~
tlO

Model Sob

Model S-a

s~ = 7,12422768

Počet

si, = 4,2342916

km

1\

simulací n
100
300
500
700
1000

1\

11a
mmz
98,986
97,095
98,170
98,444
98,561

$220

mgonZ
0,38
0,37
0,38
0,38
0,37

11b
mmz
58,404
58,820
59,865
60,690
60,888

Výsledný obecný tvar kovarianční matice měření pro model
S-aje

km

S1b

=!. {jN;

=

{jaVla

;=1

1\

B

~=A+Bs2

~b

mgonZ
0,40
0,39

mmz
36,24
37,91
38,94
40,07
40,31

mgonZ
1,54
1,53
1,51
1,49

0,38
0,37
0,37

1,49

1,236
1,166
1,167
1,150
1,148

Řešením rovnic
a; (s;)
a; (s;)

3

I,({J).-a

1\

A

+ a1a VZa

= fr, (S;)}A + Bs*; =
= ~(s;) A + Bs*C=

AZ
a
"2

*z

k s a'
*2

kb Sb,

*2 *2

SaSb

s*; - s*l
Pro simulaci náhodných chyb měření byly použity zvolené
(apriorní) hodnoty rozptylů
a;

= A + Bsz = 35 + lsz (mm)Z, = 0,4 (mgon)Z,
o1b = 0,4 (mgon)Z, ~b = 1,6 (mgon)z.
~a

A A

Vypo~tené"parametry A, B (předběžný odhad) jsou funkcí
odhadu k~ a kr, a bodu s; a s;;' Při vlastním numerickém výpočtu body s; a s; neznáme. Naše simulační výpočty ale potvrzují, že můžeme v prvním kroku výpočtu zaměnit body
s; za s~ a s; za si, (obr. 5) a tak vypočítat (13). Pro další krok
numerického výpočtu se upraví obecný vzorec (5) na tvar

Podobně jako matice k( {j)s-a (obr. 2), obsahuje matice
k( {j)s-b také malý počet nenulových prvků. Z celkového po-

a;

čtu 1 296 je 60 nenulových, tj. 4,6 % (obr. 4).
kde p
6. Výpočet parametrů

=;

=A

=B

(~ + sz)

A

A

Rozptyl měřených délek v modelu sítě S-a je vyjádřen pomocí odhadu {ta, platí

~r,

A

P=7I=

B

(p

+ SZ),

~b

s;~a-

~a

s't

~b

Prostřednictvím vzorce (14), kam za konstantu p se dosadí
rozptyl všech měřených délek v síti. Parametr
B je pak neznámý odhadovaný parametr druhého řádu.
Výsledný tvar kovarianční matice měření ve formě lineární
maticové funkce je pro model S-a a Sob formálně stejný
ako (12) včetně matic konstant. Pouze parametry {ja a {jb
se nahradí parametrem B a prvky diagonálních matic
V la a V lb mají tvar p + s;. Odhad parametru B dostaneme
dvakrát. Jednou pro model S-a a kontrolně i pro druhý model. Jedná se o opakovaný odhad a malá diference mezi
oběma odhady je způsobena vlivem náhodných měřických
chyb.

p, vyjádříme

K jednoznačnému určení neznámých p'),fametrů A,
B vzorce (5) je potřeba znát jednak bod C [s:, k~ s*;], který
označuje průsečík Řosud neurčené křivky oj = A + Bsz s danou křivkou fr, = k~ SZ a jednak bod D[s;, kr, SOC], který zase
označuje průs~čík křivky
s fr,b =
SZ - viz obr. 5.

=B

vypočteme pomocí předběžného odhadu. Potom

A, B

a;

+ Bsz
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Tab.7

B

Výběrové průměry parametrů druhého řádu ze simulovaných měření - odhad podle vzorce (14).
n
n
A
Parametr A se vypočítá ze vztahu A =p B, kde je p = A / B = 40,31/ 1,148 = 35,113
1\(1

1\

1\

Model S-a

"
B.

simulací n
100
300
500
700
1000

Tab. 8

Model Sob

CD

<ID

B"b

&1b

(}22b

"
A.

A"b

0,885
0,880
0,900
0,904
0,904

mgon2
0,39
0,39
0,38
0,37
0,37

mgon2
1,53
1,52
1,50
1,49
1,48

mm2
33,57
33,08
33,50
33,60
33,67

31,08
30,90
31,60
31,74
31,74

CD

Počet

<ID
(}22a

mgon2
0,38
0,37
0,38
0,38
0,37

0,956
0,942
0,954
0,957
0,959

Výběrové průměry parametrů druhého řádu ze simulovaných měření - odhad
Parametr A se vypočítá pro zadané p = 35 ze vztahu A = p 11
Model S-a

CD

<ID

B"b

&1b

(}22b

"
A.

A"b

0,904

mgon2
0,37

mgon2
1,48

mm2
33,67

31,74

<ID

simulací n

"
B.

(}22a

1000

0,959

mgon2
0,37

S

us.

km

mm
5,9
6,1
7,0
8,2
9,7
11,4
13,1

I
2
4
6
8
10
12

uSb
mm
5,7
5,9
6,8
8,0
9,5
11,1
12,7

Us

Výpočet neznámých parametrů druhého řádu je proveden pro
tisíc simulovaných nezávislých realizací náhodného vektoru,
kterým modelujeme postupně měření v obou modelech.
V různých variantách téhož výpočtu je náhodný vektor realizován vždy se stejnými hodnotami, ale generovaná posloupnost náhodných čísel je pro oba modely jiná.
V tab. 6 jsou uvedeny výběrové průměry parametrů druhého řádu maticových lineárních funkcí (12), které modelují
kovarianční matici měření pro n = 100,300,500,700,
1000
simulací. Takto je dána možnost posoudit změnu určovaného
parametru v závislosti na velikosti souboru. Z tab. 6 se vypočte
A

"a

-

s'; -

98,561
7,124227682

A

2
K/,=

A

i7b

----s-r =

60,112
4,2329162

-

graf zadané funkce a; = A + B S2 = 35 + 1 S2, která reprezentuje přesnost délkového měření. Obrazem této zadané
přesnosti je empirický polygon nakreslený na základě výběrové kovarianční matice, kterou vypočteme ze simulovaných
náhodných chyb měřených délek pro měření "tam a zpět".
Po předběžném výpočtu následuje konečný výpočet parametrů druhého řádu modifikovaných maticových lineárních
funkcí (12). Výsledky jsou uvedeny v tab. 7.
V tab. 8 jsou uvedeny výsledky výpočtu pro zadané (teo. k')e p = B
A = -135 = 35 .
retlc

mm
6,0
6,2
7,1
8,4
9,9
11,6
13,4

7. Statistická analýza výsledků simulačních výpočtů

~2_ i7. _

vzorce (14).

Model Sob

CD

Počet

11 podle

-

= 3,35274.

V tab. 9 jsou vypočteny hodnoty středních chyb měřených
délek podle vzorců

=
2. cl =
1-1
• US

3.

"A2

= 33,67+0,959s 2,
S2= 31,74

1.+~.

S

Ab+Bb

dI= 35 + ls

2

První dva vzorce jsou sestaveny z výsledků simulačních výpočtů z tab 7. Třetí vzorec je zadaný rozptyl.
Velmi dobrá shoda výsledků v tab. 9 nás přivádí k tvrzení,
že přijatý způsob odhadu vede k použitelných výsledkům,
které objektivně charakterizují konkrétní použitý elektrooptický dálkoměr. Výsledky jsou též znázorněny graficky na
obr. 8 pro zvýrazněné hodnoty z tab. 7 (na vodorovné ose
jsou vzdálenosti Sl a grafy kvadratických funkcí představují
přímky). Odhad parametrů druhého řádu pro měřené směry
je stabilní a blíží se k hodnotám teoretickým (zadaným).
8. Závěr

A

Na obr. 6 je nakreslen čerchovanou čárou graf funkce K;;Sl =
= 1,94191 S2, která modeluje rozptyl měřených délek v kovarianční matici měření pro model S-a. P~obně je na obr. 7 nakreslen čerchovanou čárou graffunkce kls2 = 3,39602 S2, která
zase modeluje rozptyl měřených délek pro model Sob. Grafu
A
A
funkce fr, = A +B S2 = 39,11 + 1,171 S2, kde předběžný odA A
had A, B je vypočtený v posledním řádku tab. 6, odpovídá

Pro polohovou změnu (posun) bodu polohové sítě platí v důsledku změny parametrů druhého řádu {to na ~ jednoduché
vztahy

1998/233

~

i1hi = hi
, i1hi+1

A

hi

-

-

A

= hi+

1 -

hi+1

,

pro model S-a je i = 1,3,5,
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Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
Oúl, august, september)
odhad přírůstku ~ = [(AT k-I Atl AT k-I]i u je vypočtený
~ro zadanou kovarianční matici měření a odhad přírůstku
hi = [(AT k-I (~) Atl AT k-l(~)]i U , v odborné literatuře
nazývaný "plug-in", je vypočtený pro odhadnuté parametry
druhého řádu kovarianční matici měření; počet simulací
n = 1000.
Poznámka. Souřadnice vektorového parametru ťto = ťt jsou
v našem případě teoretické hodnoty, které ale jinak aproximují aktuální hodnoty parametrů druhého řádu, kdežto souřadnice vektoru ~ jsou právě aktuální, vypočtené hodnoty parametrů druhého řádu, které odpovídají konkrétnímu měření.
Polohová změna určovaného bodu se vyjádří pomocí
střední elipsy posunu (obr. 9), která vyjadřuje citlivost bodu
na změnu, nebo aproximaci parametrů druhého řádu. Použití
nesprávné kovarianční matice měření může numericky ovlivnit vypočtené hodnoty určovaných souřadnic takovým způsobem, že interpretace výsledků vyrovnání je chybná, např.
v souvislosti s odhadem souřadnic z jednotlivých etap měření.
Parametry střední elipsy posunu pro jednotlivé body byly
v této práci vypočteny z výběrové kovarianční matice ~ rozdílu náhodných vektorů fi, íJ (pro její numerický výpočet je
k dispozici tisíc realizací odhadů náhodné vektorové dvojice)
podle postupu obvyklého při hledání typu kuželosečky,
směrů os a délek poloos.

0,6473
-0,4640
0,4160
0,1977
0,3596
0,6879
-0,0038

-0,4640
0,7297
0,0540
-0,1522
-0,0857
-0,4764
0,1684

0,4160
0,0540
0,5807
0,1183
0,3841
0,4531
0,1442

0,1977
-0,1522
0,1183
0,1031
0,0797
-0,0441
-0,0295

0,3596
-0,0857
0,3841
0,0797
0,2913
0,5508
0,0857

0,6879
-0,4764
0,4531
-0,441
0,5508
2,3371
0,1613

-0,0038
0,1684
0,1442
-0,0295
0,0857
0,1613
0,0854

Výročie 50 rokov:
11. septembra 1998 - doc. Ing. Stefan Sokol, CSc., vedúci oddelenia geodézie Katedry geodézie (KG), Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák zo Šambrona (okres Stará Lubovňa). Po absolvovaní odboru geodézia
a kartografia (GaK) na SvF Slovenskej vysokej škole technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1973 s vyznamenaním, nastúpil ako intemý ašpirant na KG SvF SVŠT (teraz STU). Od roku 1976 pósobil ako asistent, neskór odborný asistent pre predmet geodézia. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1978 a za
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 6. 1983. Predmet
geodézia prednáša pre odbor GaK. Funkciu vedúceho oddelenia geodézie vykonáva od roku 1994. Je spoluautorom 6 dočasných vysokoškolských učebníc a dvoch realizovaných projektov. Ďalej je autorom a spoluautorom 20 vedeckých a odborných prác, z toho 2
v zahraničí. Je členom akademického senátu SvF STU a školitefom
doktorandov.
Výročie 55 rokov:
16. júla 1998 - Mgr. Ing. Mária Brodňanová, vedúca ekonomického odboru Katastrálneho ústavu v Žiline. Narodila se v Spišskej
Novej Vsi. Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1966 nastúpila do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline, kde pracovala na úseku evidencie nehnutefností. Od 1. 1. 1968, ako pracovníčka Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, pósobila vo
funkcii vedúcej oddielu konštrukcie Strediska geodézie v Kysuckom Novom Meste. Od 1. 7. 1973 do 31. 12. 1974 pracovala ako
vedúca oddelenia pre zadávanie prác Krajskej spráry geodézie a kartografie v Banskej Bystrici (KSGK), pracovisko Zilina. 1. 1. 1975
prešla do Geodézie, n. p. (od. 1. 7. 1989 š. p.) Žilina, kde na ekonomickom úseku prešla viacerými funkciami až po ekonomickú námestníčku riaditefa. V roku 1982 popri zamestnaní skončila štúdium
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V dobe
od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1992 pracovala v KSGK, pracovisko Žilina ako vedúca ekonomicko-správneho oddelenia. V tejto funkcii
pokračovala, od 1. 1. 1993 do 23.7. 1996, aj v Katastrálnom úrade
v Banskej Bystrici, pracovisko Žilina. V terajšej funkcii pósobí od
24.7.1996.
29. září 1998 - Ing. Jaromír Procházka, CSc., vedoucí katedry speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Narodil se v Praze,
roku 1961 maturoval na Střední průmyslové škole zeměměřické,
roku 1966 ukončil s vyznamenáním studia na oboru geodézie a fotogrammetrie FSv ČVUT. Po absolvování nastoupil ke středisku
inženýrské geodézie Ústavu geodézie a kartografie, Praha. Zastával

1998/234

Geodetický a kartografický obzor
ročník 44/86, 1998, číslo 10 235

funkci odpovědného geodeta investora na výstavbě televizního komplexu na Kavčích horách a od září 1973 byl přeřazen ke středisku
Metro, v prosinci téhož roku nastoupil na katedru speciální geodézie FSv. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci "Netradiční vytyčovací sítě". Je spoluautorem několika skript inženýrské
a stavební geodézie, publikuje na stránkách odborného tisku i na
konferencích. Od roku 1977 byl vědeckým tajemníkem OS 1701 inženýrská geodézie při Českém výboru tehdejší Společnosti geodézie a kartografie Československé vědeckotechnické společnosti,
od roku 1988 je jejím předsedou (dnes v rámci Českého svazu geodetů a kartografů [ČSGKJ). Roku 1998 byl zvolen členem Rady
ČSGK. Funkci vedoucího katedry zastává od roku 1990. Je členem
komisí státních závěrečných zkoušek na ČVUT v Praze, Vysokém
učení technickém v Brně a Technické univerzitě - Vysoké školy báňské v Ostravě.

14. července 1998 - Ing. Bohumil Houška, rodák z Užhorodu
(Ukrajina), ředitel Katastrálního úřadu v Děčíně. Po ukončení studia na ČVUT v Praze v roce 1961 nastoupil na tehdejší Středisko
geodézie v Děčíně (SG), jako technik, později pracoval jako vedoucí
oddílu geometrických plánů a I. I. 1976 byl jmenován do funkce
vedoucího SG.
20. septembra 1998 - Ing. Ján Tomaškin, vedúci oddelenia riadenia a metodiky katastrálneho odboru Krajského úradu v Banskej (B.)
Bystrici. Rodák z Príbeliec (okres Velký KrtíŠ). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1961 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie
v Bratislave), Stredisko geodézie (SG) v B. Bystrici. Tu začal pracovať v oblasti evidencie nehnutefností (EN). Pracoval ako vedúci
rajónu a od 1. 10. 1970 ako vedúci SG. V roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Žilina, kde do 31. 12. 1985 vykonával funkciu vedúceho prevádzky EN. Neskór, od 1. 1. 1986 do
31.)2.1990, pósobil ako zástupca vedúceho prevádzky EN, vedúci
útvaru riadenia výroby, špecialista EN a vedúci technológ. Ako uznávaný odborník v EN, spolupracoval na tvorbe technických predpisov z tejto oblasti. Od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1992 pracoval v Krajskej správe geodézie a kartografie v B. Bystrici ako vedúci odboru
dohfadu a kontroly. Od I. 1. 1993 do 23.7. 1996 bol riaditefom odboru katastra Katastrálneho úradu v B. Bystrici. V terajšej funkcii
pósobí od 24. 7. 1996.
Výročí 65 let:
10. července 1998 - Ing. Jaromír Kamold, rodák z Plzně, dřívější
ředitel Geodetické a kartografické správy pro Středočeský kraj a pro
hl. m. Prahu v Praze. Po ukončení studia na Českém vysokém učení
technickém v Praze v roce 1957 nastoupil do služeb resortu, kterému
věnoval celou svou aktivní činnost. Prošel řadou funkcí, ve kterých
vždy prokazoval vysokou odbornou úroveň a dobré organizační
schopnosti. V letech 1968, 1974-1975 pracoval v Kubánském institutu geodézie a kartografie ve funkci poradce generálního ředitele
Kubánské geodetické služby a vedoucího čs. skupiny expertů. Zasloužil se o rozvoj a zkvalitnění geodetických a kartografických prací
v pražské aglomeraci.
19. července 1998 - Ing. Miroslav Simeček, dlouholetý pracovník
resortu, specialista v oblasti mapování. Absolvent oboru geodézie na
Střední průmyslové škole stavební v Brně (1955) a zeměměřického
inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze (1965).
V letech 1974-1981 zastával funkci vedoucího Střediska geodézie
v Opavě. Od roku 1981 byl technickým náměstkem ředitele bývalého n. p. Geodézie Opava. Významná byla i jeho činnost v Československé vědeckotechnické společnosti. Za svou aktivitu byl oceněn resortními vyznamenáními.
19. srpna 1998 - Ing. Zikmund Ježowicz, dřívější ředitel Katastrálního úřadu a vedoucí Střediska geodézie v Karviné (od roku 1975).
Maturoval na gymnáziu v Orlové (1952), zeměměřictví absolvoval
na Vojenské akademii v Brně (1957). Před vstupem do resortu tehdejšího Českého úřadu geodetického a kartografického pracoval jako
odpovědný geodet u n. p. Železárny a drátovny v Bohumíně. Za svou
odbornou činnost byl opakovaně pozitivně oceněn.
21. srpna 1998 - Ing. Miloslav Vaňous, odborný asistent katedry
geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební CVUT v Praze. Po
absolvování Fakulty zeměměřické v r. 1957 pracoval v letech
1957-1959 v Agroprojektu Praha. V r. 1959 přešel na vysokou školu,
kde se zabýval otázkami ochrany půdního fondu. Z tohoto oboru jsou
jeho publikační práce. Jeho pedagogická práce se vyznačuje pečlivostí a svědomitostí a citlivým přístupem k posluchačům a byla odměněna medailí ČVUT II. stupně (1994). V současnosti pracuje i ve
výboru fakultní pobočky Českého svazu geodetů a kartografů.

23. septembra 1998 - Ing. Helena Sovanová, samostatná geodetka
oddelenia fotogrametrie Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava. Narodila se v Szegede (Maďarská republika). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1957 nastúpila do Geodetického ústavu v Bratislave, do oddielu
fotogrametrie. Fotogrametrii zostala vernádodnes. Po reorganizáciách v rezorte geodézie a kartografie pracovala v Bratislave, a to
v Ústave geodézie a kartografie (1966 až 1967), v Inžinierskej geodézii, n. p. (1968 až 1972) a od 1. I. 1973 do roku 1991, t. j. do
odchodu do dóchodku, v Geodézii, n. p. (od 1. 7.1989 š. p.). V uvedených organizáciách vykonávala práce mapovacie, topografickú
revíziu máp stredných mierok, určovanie vlícovacích bodov v teréne, meranie a vyhodnotenie stavitefských pamiatok metódou pozemnej fotogrametrie a vyhodnocovanie leteckých meračských snímok v rámci tvorby máp vefkých a stredných mierok. V rokoch
1983 až 1989 vykonávala funkciu vedúcej oddielu fotogrametrie.
Od I. I. 1995 pracuje ako dóchodkyňa v terajšom zaradení a venuje sa fotogrametrickému vyhodnocovaniu tvorby digitálnych
máp strednej mierky.

21. srpna 1998 - Ing. Zdeněk Bervida, rodák z obce Chotoviny
(okres Tábor), dříve zástupce vedoucího Střediska geodézie v Táboře. Po studiích na Českém vysokém učení technickém v Praze působil krátce v Českých Budějovicích v n. p. Geometra, odkud přešel v roce 1954 do resortu nynějšího Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního. Do předčasného důchodu odešel v roce 1974. Jeho
práce byla oceněna resortním vyznamenáním.
19. září 1998 - Ing. Václav Doležal, rodák z Bratislavy. V aktivní
službě zástupce vedoucího Střediska geodézie v Táboře. Po absolvování zeměměřického studia na Českém vysokém učení technickém v Praze nastoupil do n. p. Geometra, později působil v resortu
Českého úřadu geodetického a kartografického. Jako zástupce vedoucího SG působil do konce března 1989. Poté odešel do důchodu
a dosud vykonává měřické práce v soukromé sféře. Jeho veřejná činnost se týkala zejména práce v Čs. vědeckotechnické společnosti
a byla vždy vysoce hodnocena.
25. září 1998 - Ing. Vladimír Typolt, dřívější vedoucí oddělení výpočetních prací odboru triangulace v Zeměměřickém úřadu v Praze.
Rodák z Nesuchyně (okres Rakovník). Vystudoval obor geodézie
a kartografie na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Do
resortu nastoupil roku 1951, prošel různými odděleními a funkcemi.
Jako expert působil při geodetických měřeních v Albánii, Africe,
Iráku a Sýrii. Do důchodu odešel v roce 1994, doposud se však aktivně podílí na úkolech odboru triangulace. Jeho činnost byla vždy
vysoce hodnocena, jak po stránce odborné, tak i společenské.
Výročie 75 rokov:
7. júla 1998 - Ing. Jozef Hagara, CSc. Rodák z Riečky (okres Banská Bystrica). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1947 nastúpil do Fotogrametrického ústavu pre
Slovensko v Bratislave. Fotogrametrii a Bratislave zostal verný dodnes. Neskór pósobil v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v GeodetickolJ}, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave, v Ustave geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p. a od 1. 1. 1973 do 30. 4. 1988 v Geodézii, n. p.
(vedúci prevádzky fotogrametrie). V rokoch 1967 až 1969 absolvoval štúdium pre expertíznu činnosť v zahraničí, na Spoločenskovednej fakulte Univerzity 17. listopadu v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1972. Má zásluhy na zavedení
metódy blokovej analytickej aerotriangulácie do praxe a na racionalizácii tvorby máp vefkých a stredných mierok metódou fotogrametrie. Záslužná bola jeho činnosť aj v Komitéte pre fotogrametriu
a dial'kový prieskum Zeme. Viac rokov pósobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej. Je nositefom vyznamenaní. Do dóchodku odišiel 14. 10. 1987.
19. júla 1998 - Ing. Ján Sokolík. Narodil sa v Trenčíne. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 a nastúpil do
Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Trenčíne. V roku 1950
prichádza do Bratislavy. Pracoval v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Správe geodé:z;iea kartografie na Slovensku (vedúci oddelenia novej techniky, v Ustave geodézie a kartografie (vedúci prevádzky), v Inžinierskej geodézii, n. p. (technicko-výrobný
riaditeI) aod 1. I. 1973 do31. 10. 1989, t.j. do odchodu dodóchodku,
výrobný námestník riaditefa Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.).
V dobe od 1. 11. 1989 do 31. 10. 1990 pracoval ako dóchodca yo
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funkcii vedúceho útvaru riadenia výroby Geodézie, š. p. Má zásluhu
na realizácii úlohy dobudovania mapového fondu máp velkých mierok na Slovensku a na vytvorení špecializovaných pracovísk pre aerotrianguláciu a mikrofilm. V rokoch 1968 až 1969 posobil ako expert Organizácie spojených národov v Srí Lanke (Cejlón). Nemožno
nespomenúť jeho aktívnu činnosť vo Vedecko-technickej spoločnosti.
Je nositefom vyznamenaní.
23. júla 1998 - RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc. Rodák z Badína (okres
Banská Bystrica). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZI) Slovenskej vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave v roku 1952 nastúpil ako asistent na Katedru geodetických základov a mapovania
FSZI SVST. Tu spolupracoval na návrhu konštrukcie pasážnika,
ktorý bol v roku 1953 aj realizovaný. Po založení Slovenskej akadémie vied (SAV) v roku 1953 prešiel do Ústavu teórie merania
SAV (neskor Ústav merania a meracej techniky a Ústav meraniaÚM), kde posobil až do odchodu do dochodku v roku 1990. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1959
a v roku 1960 skončil odbor fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získal titul RNDr. Bol spoluzakladatefom Laboratória meracích prístrojov SAV a tvorcom nového vedného odboru "Meracia technika". Ako autor a spoluautor
publikoval viac ako 100 vedeckých a populárno-vedeckých prác
a 3 odborné knihy. Vefmi cenné vedecké úspechy dosiahol v oblasti biofyziky, čím sa stal známym odborníkom nielen doma, ale
aj v zahraničí. Pre geodéziu v oblas~i merania a meracej techniky
vyvinul s kolektívmi pracovníkov UM SAV a Katedry geodézie
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
nové hydrostatické a pendametrické prístroje, ktoré našli uplatnenie na betónových priehradách, priemyselných závodoch a na jadrových elektrárňach.
1. září 1998 - Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc., významný světový
a čť?ský geodet a geofyzik, dřívější ředitel Geofyzikálního ústavu
(GU) ČSAV (1960--1970). Narodil se v Luži, ve východních Čechách. V letech 1934-42 studoval na reálném gymnáziu v Praze-Smíchově. V roce 1950 ukončil studium zeměměřického inženýrství na ČVUT a nastoupil do GÚ. V letech 1951-1953 vedl oddělení matematické kartografie Vojenského topografického ústavu
v Dobrušce. Poté pracoval v gravimetrickém oddělení GÚ. V roce
1959 obhájil kandidátskou disertační práci na téma "Převod Čs. trigonometrické sítě na elipsoid Krasovského" a v roce 1963 získal
hodnost doktora věd po obhajobě disertace "Teorie tíhového pole".
Zastával významné funkce - místopředseda Vědeckého kolegia astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie ČSAV, předseda Československého národního komitétu geodetického a geofyzikálního,
předseda komise pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací v oborech geodézie a geofyziky a člen mezinárodních
vědeckých organizací. Jeho práce v ČSAV byla oceněna udělením
Medaile za vědu a výzkum. Je autorem cca 180 původních vědeckých pojednání. Zvláště vysoce jsou mezinárodně ceněny jeho práce
v oboru fyzikální geodézie, které významnou měrou přispěly k dobrému jménu, kterému se česká geodézie ve světě těší. Jeho jméno
jako světového vědce je uvedeno v publikaci "Marquis Who is Who
in the World" a v "International Biographical Centre Cambridge Who
is Who of Intelectuals". Je i vynikajícím pedagogem - jmenován
profesorem byl v r. 1994 na základě inaugurační přednášky "Problémy moderní geodézie".
20. septembra 1998 - Ing. Jozef Farkašovský. Narodil sa v Jamníku (okres Spišská Nová Ves). Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Martine, kde posobil do 30. 9. 1948.
V roku 1950 prichádza do Bratislavy. Pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave (GU - vedúci oddelenia technickej kontroly). V rokoch 1960 až 1967
pracoval v Ústave geodézie a kartografie (vedúci strediska geodézie, vedúci technicko--ekonomickej prípravy výroby, zástupca riaditefa). Od I. I. 1968 posobil ako vedúci závodu Inž~nierskej geodézie, n. p., Bratislava. V júli 1972 sa vracia do GU, do funkcie
námestníka riaditefa a od 1. 1. 1973 do 31. 12. 1987 bol riaditefom GÚ, n. p. Od 1. 1. 1988 do 30. 9. 1988, t. j. do odchodu do
dochodku, pracoval ako vedúci od~ornotechnický pracovník útvaru
hlavného geodeta rýchlodráhy GU: n. p. Vefkú pozornosť venoval
rozvoj u nových druhov činnosti GU. Je spoluautorom známej geodetickej príručky "GEO-TOPO", ktorá vyšla v dvoch vydaniach.
Je nositefom vyznamenaní.

6. srpna 1998 - ve Smržovce u Tanvaldu se narodil Ing. Alfréd Technik, profesor žurnalistiky Univerzity Karlovy. Po maturitě na tur-

novské reálce v r. 1934 studoval zeměměřické inženýrství na ČVUT
v Praze. Již za dob studia zahájil svoji publikační činnost. Od r. 1937
pracoval externě v Čs. rozhlasu, po uzavření vysokých škol jako rozhlasový reportér. Za ilegální činnost byl vyznamenán vojenskou medailí I. stupně a medailí za boj o rozhlas. V r. 1952 přešel do Spojprojektu, kde jako vedoucí technického odboru založil geodetické
oddělení. V roce 1968 se stal tiskovým tajemníkem Ministerstva
spojů a současně externě spolupracoval s tehdejší Fakultou sociálních věd a publicistiky UK. Od r. 1972 působil na této fakultě jako
odborný asistent a v r. 1974 byl jmenován profesorem a zastával
funkci proděkana až do svého odchodu do důchodu.
21. září 1998 - Ing. Rudolf Novák, nositel hornického vyznamenání "Za věrnost". Rodák z Prahy, vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze a nastoupil do katastrální měřické služby v Trenčíně v r. 1936. Od roku 1939
pracoval u nového měření hl. m. Prahy, odkud v roce 1949 přešel do
zeměměřického oddělení tehdejšího Krajského národního výboru
v Praze. V roce 1952 přešel do Státního projektového ústavu pro výstavbu rudných dolů, Praha, kde se stal vedoucím projektového odboru.

Z ďalších výročí pripomíname:
1. července 1913 - před 85 lety se narodil Ing. Jan Mošna, CSc.,
vědecký pracovník Ustavu pro výzkum rud v Praze. Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze. Prošel řadou pracovišť, ze kterých si přinesl bohaté zkušenosti, které pak uplatnil při své vědecké práci v oboru speciálních
geologických a hornických prací. Externě působil jako přednášející
na směru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Jeho publikační činnost byla velmi bohatá, nejen v našich, ale i zahraničních časopisech. Zemřel 29. září 1981.
3. července 1908 - před 90 lety se narodil v Brně Ing. Oldřich Ryšavý. Po zeměměřických studiích na České vysoké škole technické
v Brně byl nejprve výkonným geodetem u Zemského výboru v Brně,
potom u měřického oddělení Stavebního úřadu města Brna (od roku
1933), kde se převážně podílel na novém měření. V roce 1954 přešel na obor geodézie Střední průmyslové školy stavební v Brně jako
středoškolský profesor geodetických předmětů. Jako učební pomůcku pro studenty vydal Zeměměřické rýsování a kreslení. Zemřel 23. února 1981 v Brně.
17. júla 1923 - pred 75 rokmi sa narodil v Kokave nad Rimavicou
(okres Poltár) Ing. Pavel Hazucha. Do štátnej zememeračskej
služby nastúpil v roku 1945. Posobil v Bratislave, a to vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave, v Geodetick9m ústave (GÚ), v Kartografickom a geodetickom fonde a v GU. V priebehu posobnosti na
týchto ústavoch prešiel od technika cez pracovníka kontrolného
útvaru po vedúceho personálneho útvaru. Popri zamestnaní skončil v roku 1959 Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach a v roku 1968 Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1971 prešiel do Slovenskej správy geodézie
a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), ako vedúci odborný referent ekonomického odboru (EO).
1. 5. 1972 bol vymenovaný za vedúceho EO (od 1. 7. 1978 za riaditefa EO). Bol nositefom vyznamenaní. Zomrel5. 3. 1979 v Hradci
Králové (Česká republika).
22. července 1908 - před 90 lety se narodil In~ Vladimír Sváb.
Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk na CVUT v Praze nastoupil ke katastrální měřické službě na Slovensko a po celou dobu
své praktické činnosti pracoval v resortu geodézie a kartografie. Od
roku 1939 prošel řadou pracovišť v Plzni, v Praze u nového měření,
od r. 1942 v Pelhřimově, Soběslavi a Domažlicích. Po skončení
války se účastnil osidlovacích prací, vedl zeměměřické oddělení tehdejšího Krajského národního výboru. Od roku 1954 pracoval v Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Plzni ve vedoucích funkcích až po funkci technického náměstka ředitele. V roce 1964 přešel
do Prahy na centrální orgán a v roce 1967 do Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického v Praze. Jako expert byl v roce 1968 vyslán do Konga. Zemřel 29. června 1982
v Praze.
4. augusta 1913 - pred 85 rokmi sa narodil vo Vrbovciach nad Rimavicou, dnes časť obce Velké Teriakovce (okres Rimavská Sobota)
Ing. Ondrej Botto. Zememeračské inžinierstvo skončil v roku 1938
na Českom vysokom učení technickom v Prahe. V roku 1940 nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Martine. Od
roku 1942 pracoval v Bratislave. Najskor posobil v Triangulačnej
kancelárii Generálneho finančného riaditefstva, kde bol poverený vedením prác na budovaní polohovej geodetickej siete. Popri týchto
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prácach pósobil v rokoch 1945 až 1947 ako honorovaný docent
a prednosta Ústavu vyššej geodézie na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave. Nesk6r, od roku 1950, pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Geodetickom ústave (GÚ),
v Kartografickom a geodetickom fonde a v GÚ, n. p., kde prešiel
róznymi funkciami až po námestníka riaditel'a. Bol uznávaným zlepšovatel'om a racionalizátorom geodetických prác. Zaslúžil sa o vybudovanie polohovej siete na Slovensku ajej všestranný rozvoj. Tiež
má zásluhy pri budovaní nových činností v rezorte Slovenského
úradu geodézie a kartografie, ako je automatizácia geodetických prác
a gravimetria. Vel'mi aktívne p6sobil v mnohých odborných komisiách. Do dóchodku odišiel I. 5. 1980. Bol nositel'om vyznamenaní.
Zomrel 23. 8. 1991 v Bratislave.
6. srpna 1908 - před 90 lety se narodil Ing. Oldřich Mrázek, v aktivní službě vedoucí provozu v Ústavu geodézie a kartografie
v Opavě. Narozen v Boskovicích. Po absolvování studia zeměměřického inženýrství pracoval od roku 1933 u Katastrálního měřického úřadu v Tmavě, Bratislavě, Boskovicích a od roku 1945 v Bílovci, zde jako vedoucí tehdejšího Okresního měřického střediska,
pozdějšího Střediska geodézie. Jeho práce byla oceněna resortními
vyznamenáními. Zemřel v r. 1988.
6. srpna 1913 - před 85 lety se narodil v Ostravě Ing. Julius Závislák, dřívější vedoucí provozu speciálních prací u Geodézie, n. p.,
Opava (od roku 1955). Předtím (od roku 1937) prodělal novoměřickou praxi v katastrální službě v Užhorodě, Chustu a Ostravě, potom
v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra v Opavě; zde od roku 1953
působil jako technický náměstek ředitele krajské pobočky. V podniku Geodézie byl předsedou závodní pobočky tehdejší Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti. Byl nositelem několika vyznamenání. Zemřel II. prosince 1979 v Opavě.
II. srpna 1913 - před 85 lety se narodil Ing. Jan Dubový, dříve vedoucí Střediska geodézie v Ostravě. Po studiích na České vysoké
škole technické v Brně pracoval u městské správy města Ostravy.
Jeho bohatá praxe v zeměměřických pracích v prostředí rozvíjejícího se průmyslového města byla výborným předpokladem pro odpovědnou práci vedoucího střediska v ostravské aglomeraci. Jeho
práce byla oceněna četnými uznáními a vyznamenáními. Zemřel
4. března 1982 v Ostravě.
12. augusta 1938 - pred 60 rokmi bol vládnym nariadením
č. 164/1938 Zb. realizovaný zákon Č. 170/1937 Zb., ktorým sa
zriadila Vysoká škola technická (VŠT) dr. M. R. Stefánika v Košiciach, ako prvá VŠT na Slovensku. Podl'a zákona boli začiatkom
školského roku 1938/1939 zriadené 3 oddelenia (inžierskeho stavitel'stva konštruktívno-dopravného; inžinierskeho stavitel'stva vodohospodárskeho a kultúrneho a zememeračského inžinierstva). Prvým rektorom bol prof. PhDr. Jm Hronec (nesk6rdr. h. C., akademik
SAV a DrSc). VŠT svoju činnosť v Košiciach prakticky ani nezačala. Po okupácii Košíc pósobila krátko v Martine, kde 5. 12. 1938
začali prvé prednášky aj pre 16 poslucháčov zememeračského inžinierstva. V roku 1939 VŠT prechádza do Bratislavy a zákonom
Č. 188/1939 Slovenskej Zb. zo dňa 25. 7. 1939 dostala názov Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT) a mala zriadených 6 odborov s dvanáctimi oddeleniami. Treba poznamenať, že
oddelenie zememeračského inžinierstva bol o ihned' v školskom roku
1939/1940 v rámci odboru špeciálnych náuk. Vládnym nariadením
Č. 80/1951 Zb. zo dňa 2. 10. 1951 vznikli z odborov fakulty a oddelenie zememeračského inžinierstva prešlo do Fakulty inžinierskeho stavitel'stva s osobitným oddelením zememeračského
inžinierstva (do školského roku 1953/1954 označovanú ako Fakulta
stavebného a zememeračského inžinierstva). V školskom roku
1960/1961 vznikla Stavebná fakulta (SvF). Odbor zememeračského
inžinierstva dostal v školskom roku 1967/1968 nový názov odbor
geodézia a kartografia a je jedným z 8 odborov na SvP. Od 19. 3.
1991 má SVŠT názov Slovenská technická univerzita v Brati·
slave.
23. srpna 1908 - před 90 lety se narodil v Brně Ing. Viktor Syrovátka. V aktivní službě od roku 1954 působil u Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Brně jako vedoucí provozu, potom jako
ekonomický náměstek ředitele a hlavní ekonom v Ústavu geodézie
a kartografie v Brně (1958-1971). Předtím pracoval v katastrální
měřické službě u Katastrálního měřického úřadu - oddělení nového
měření v Brně (1929-1940), u Zemského finančního ředitelství
v Brně jako dohlédací orgán (1940-1949), na Krajském národním
výboru v Olomouci jako vedoucí zeměměřického oddělení (1949),
potom na Ústředním národním výboru - měřické oddělení v Brně
(1950-1954). Za dlouholetou záslužnou činnost v resortu geodézie
a kartografie byl oceněn několika tituly. Na odpočinku žil od roku
1971 v Brně. Zemřel v Brně.
26. srpna 1903 - před 95 lety se v Plzni narodil Ing. Bohumil Honomichl, přednosta oddělení nového měření a autentifikace v Plzni.
Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze na-

stoupil ke katastrální měřické službě. Nejprve pracoval v Dolním
Kubíně na Slovensku, později v Trenčíně. V r. 1939 přechází k novému měření Prahy. Pro své bohaté zkušenosti z katastrální služby,
organizační schopnosti a vysokou odbornou úroveň je v r. 1945 jmenován do shora uvedené funkce v Plzni. Pod jeho vedením vznikla
nová mapa I : 1000 města Plzně. Externě působil též jako pedagog
na Střední průmyslové škole stavební, obor zeměměřického dálkového studia. Aktivně se podílel na mnoha interních předpisech pro
nové měření. Patřil ke staré generaci významných katastrálních pracovníků. Zemřel v Plzni 30. dubna 1973.
28. srpna 1908 - před 90 lety se narodil v Dalešicích, okres Třebíč,
Ing. Alois Veselý. Jako výkonný geodet působil nejprve v katastrální
měřické službě na Slovensku a na Moravě, potom (v letech
1951-1960) byl odborným asistentem na Vysokém učení technickém v Brně (katedra geodézie, prof. Štván) a dále vedoucím Střediska geodézie v Moravském Krumlově (do roku 1969). V důchodu
prováděl brigádnicky speciální geodetické práce při budování vodního díla Dalešice. Zemřel 3. června 1981 v Dalešicích.
8. září 1913 - před 85 lety se narodil Ing. Karel Dvořák, dřívější
ředitel bývalého n. p. Kartografie v Praze a vedoucí technického odboru Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK). Po
studiích na ČVUT v Praze pracoval nejprve v katastrální měřické
službě, poté v triangulační kanceláři Ministerstva financí a později
v Reprodukčním ústavu Ministerstva financí. Po soustředění zeměměřické služby byl v r. 1954 jmenován hlavním inženýrem Kartografického a reprodukčního ústavu (pozdější Kartografie, n. p.), jehož se stal později ředitelem. Zasloužil se významně o rozvoj
kartografické tvorby v tomto ústavu. V r. 1970 přešel na jednu z vedoucích funkcí ČÚGK. Externě přednášel na Střední průmyslové
škole zeměměřické v Praze (SPŠZ) a také na oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT. Jeho publikační činnost byla široká, byl spoluautorem učebnice "Kartografie" pro SPŠZ.
V r. 1974-1975 byl vedoucím redaktorem našeho časopisu GaKO.
Jeho práce byla vždy uznávána a vysoce hodnocena. Zemřel 8. září
1993.
20. září 1913 - před 85 lety se narodil Ing. Jiří Skalák, rodák z Bechyně. Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Po prezenční vojenské službě nastoupil do civilní kanceláře, kde pracoval až do roku 1941. Odtud
přešel do triangulačního oddělení Zeměměřického úřadu. Po skončení války pracoval u osidlovací komise Mínisterstva zemědělství
a v roce 1949 byl povolán do Státního zeměměřického a kartografického ústavu, později Geodetického a topografického ústavu, kde
dále pracoval jako výkonný triangulátor. Zúčastnil se triangulačních
prací v Albánii v letech 1956-1957. V roce 1958 odešel do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích, kde po
několika vedoucích funkcích mu bylo svěřeno v roce 1960 vedení
Střediska geodézie v Táboře. Jeho práce byla oceněna resortními
i státními vyznamenáními. Zemřel 2. května 1998 v Chýnově (okres
Tábor).
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DIGITÁLNí FORMA STÁTNíCH
MAPOVÝCH DĚL STŘEDNíCH MĚŘíTEK
DIGITÁLNí RASTROVÁ FORMA
• Základní mapa ČR 1 : 10 000 (Základní báze geografických dat - ZABAGED/2)
Pokrývá celé území ČR. Od roku 1997 probíhá její aktualizace.
• Základní mapa ČR 1 : 25 000 (DRZM 25)
Postupně se naplňuje od roku 1997.
• Základní mapa ČR 1 : 50 000 (DRZM 50)
Pokrývá celé území ČR. Periodická aktualizace 20 % mapových listů ročně.
Soubory rastrových dat uvedených mapových edic jsou poskytovány ve dvou verzích:
a) digitální rastrová černobílá základní mapa ČR po mapových listech a vrstvách (tiskových
podkladech),
b) digitální rastrová barevná základní mapa ČR pořízená zpracováním černobílé mapy a rozřezaná na čtverce o velikosti 2 x 2 km (ZABAGED/2), 5 x 5 km (DRZM 25) a 10 x 10 km
(DRZM 50).

DIGITÁLNíVEKTOROVÁ

FORMA

• Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED/1)
Vzniká digitalizací Základní mapy ČR 1 : 10 000. Výsledkem je topologicko-vektorový model území, který umožňuje provádění analýz a může sloužit jako podklad různých informačních systémů.
• Soubor vektorových dat územních správních celků a hranic katastrálních území ČR
Data získaná a každoročně aktualizovaná z výsledků údržby Základní mapy ČR 1 : 50 000.
Ukázková data se na vyžádání poskytují bez úplaty.

Soubory dat spravuje

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Kostelní 42, Praha 7,17006;

tel. 371 441-9, fax 333 74076

Bližší informace a objednávky dat: oddělení odbytu - Ing. Korčáková, pí. Weberová
Kompletace dat: pracoviště Praha 5, Arbesovo nám. 4
Ing. Penížková, tel. 57321294-5, linka 36 (pouze ZABAGED/1)
Ing. Péchy, tel. 57326464 (ostatní datové soubory)
fax 573 22010

